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STOF EN VORM.

„Amadis mit seinem Nachkommen irrt in einer
rein idealen Welt umher, einer Welt vol bunter
Hirngespinnste der Willki hr, wo, wegen Abwesenheit eines durchgreifenden Prinzips fur alle
Personen, and alle Begebenheiten, es vollig der
Laune der Generationen der Dichter i berlassen
bleibt, ob, wann and wie Mitte and Ende dieser
fahrenden Ritterschaften eintreten werde."
VAL. SCHMIDT.

I.

Toen ik den titel: T r a g i c o m e di e voor dat deel van
B r e d e r o's dramatischen arbeid koos, 't welk ik thans ter
sprake wensch to brengen, gevoelde ik, dat deze ons wellicht
niet alien dienst zou bewijzen, welken ik van hem vorderen
Wilde. Eon anderen, veel min eon beteren, to kiezen, was
onmogelij k.
Dit geeft hier aanleiding vooraf eon enkel woord over s t o f
en v o r m der dus door ons genoemde tragicomedie to spreken.
In de eerste plaats geef ik rekenschap van den gekoz en titel.
„Tragikomodie" — dus bepaalde L e s sing 1) — „hiesz die
1) „Hamburgische Dramaturgie." II Band. bl. 331. (Uitg.
Leipz. 1856.)
1*
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TITEL.

Vorstellung einer wichtigen Handlung unter vornehmen Personen, die einen vergriugten Ausgang hat." Schoon P l a u t u s
den titel „Tragico-comoedia" 1) reeds schertsende bezigde, waren
het Italiaansche en Spaansche kunstenaars der zestiende
eeuw, die hem allereerst op hunne tooneeldichten, om eene
bepaalde en nieuw geboren soort van drama's aan te duiden,
toepasten.
Niet alleen het bevredigend slot der handeling, maar ook
de saamverbonden ernstige en boertige tooneelen vestigden,
sinds L o p e d e V e g a zijnen Gracioso voor goed als comische
figuur had aangenomen, den titel van tragicomedie. Pit komt
ons te hulp, nu wij op gezag van L e s s i n g aan twee der
vijf tragicomedien van B r e d e r o dien titel zouden moeten weigeren. De „Rodd'rick ende Alphonsus", zijne
eerste dramatische proef, en „H et D a g h e t u y t d en
0 o s t en", eene onder zijne nalatenschap gevonden, onafgewerkte schets, missen het bevredigend slot, maar bevatten
beide een kort comisch intermezzo. B r e d e r o zelf noemde
den „R o d d' r i c k" een „T r e u r- S p e 1", en een derlofdichters
van „Het daghet uyt den Oosten" schonk het evenzoo
den titel van „T r e u r - S p e 1". Voor beide wenschen wij echter
den gekozen naam van tragicomedie te behouden. wij doen
het in de eerste plaats, om B r e d e r o's dramatischen arbeid
niet door te veel rangschikking te verdeelen, en vervolgens,
omdat wij door de verschijning der boertige tooneelen gerechtigd zijn ons bij den titel „Bly-eyndich-Treurspel" aan

1) „Plautus braucht zwar das Wort Tragico-comoedia : aber er braucht
es blosz im Scherze; and gar nicht, um eine besondere Gattung damn
zu bezeichnen. Er selbst erklart sick darilber deutlich genug:
„Faciam ut commixta sit Tragico-com ndia :
Nam me perpetuo facere ut sit Comcedia
Reges quo veniant et di, non par arbitror.
Quid igitur? quoniam hic serous quoque partes habet,
Faciam hanc, proinde ut dixi, Tragico-comcediam."
(Prologus van den „A m p h i t r u o.") L e s s i n g, t. a. pl. II B. bl. 333.
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te sluiten, door Vlaamsche en Hollandsche Rederijkers in het
begin der zeventiende eeuw op elk dramatisch werk toegepast, waarin de verbinding van ernstige en boertige elementen
gevonden werd.

II.
Welke s t o f er door B r e d e r o voor zijne tragicomedie gekozen werd, is ons tweede punt van onderzoek.
Zijn zin voor poezie in 't gemeen, voor dramatische poezie
in 't bijzonder, hebben wij beproefd te verklaren.
Vanwaar echter het verschijnsel, dat hij bij zijn eersten
tred op dramatisch terrein eene r o m a n t i s c h e stof tot bewerking eener tragicomedie koos?
Het tooneel der Rederijkers had hem met een bonte menigte
van historische zinnespelen, Wier inhoud aan geschiedenis,
bijbel, mythologie of ridderletterkunde ontleend was, doen
kennismaken. De oude traditie, die de klucht als eon klein
deel der tooneelvoorstelling beschouwde, bleef nog stilzwijgend
geeerbiedigd. En al bracht ook zijne levendige, vroolijke natuur hem van den beginne tot -het kluchtspel, al verscheen
ook, eon jaar na zijne eerste tragicomedie, zijne eerste klucht,
Loch was de groote ijver, waarmee de Rederijkers het historische zinnespel beoefenden, oorzaak, dat ook hij zich allereerst
met het ontwerpen van eon ernstig drama bezighield.
Maar vanwaar zijne romantische stof?
Niettegenstaande zijn beklag, dat hij „de Boecken en gheleerdtheyt der uytlandtsche Volken" niet tot zijn voordeel kon
aanwenden, had zijn verkeer in R o e m e r V i s s c h e r s
vriendenkring hem ten minste met de Fransche letterkunde
zijner dagen en met Fransche vertalingen der meest geprezen
Spaansche romans doen kennis nemen. Van zijne tragicomedien zal dit door de „L u c e 11 e", van zijne blijspelen door
den „S p a a n s c h e n B r a b a n d e r" genoegzaam gestaafd wor-
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den. In 't voorbijgaan kunnen wij W ill e m d e 01 e r c q 1)
toegeven, dat B r e d e r o in zijne stukken somtijds Spaansche
spreekwoorden gebruikt, en in den vorm zijner tragicomedien
de „Comedia di capa y espada" van Lope de Vega
nabijkomt; maar wij komen op tegen de gevolgtrekking, dat
hij daarom „zeer goed met de Spaansche en Italiaansche
Letterkunde (zou) bekend" zijn geweest. Is er in die dagen
Spaansche letterkundige invloed merkbaar, men zoeke dien
bij de Amsterdamsche Brabantsche rederijkerkamers. Schoon
twee der ijverigste leden der Kamer „'t Wit Lavendel", met
het devies: „Wt levender Jonst", J a n S i e w e r t s z Co 1 m
en A b r a h a m d e K o n i n c k hunne spelen naar omstandigheden zochten to nationaliseeren, of to lokaliseeren, en de eerste
zelfs een „Nederlants Treur-spel, inhoudende den
oorspronck der Nederlantsche beroerten" 2) schreef,
kwam er daar toch genoeg van dien uit Andwerpen overgebrachten Spaanschen kunstzin 3) om den hoek gluren, om op
een jongeling als B r e d e r o bij het bezoeken hunner voorstel-

lingen terstond zijne werking to oefenen.
Moeilijker is to bepalen, Welke de indruk zij, Bien hij van
't spel der Engelsche tooneelisten ontving.
Dat zij to Amsterdam veel bijvals vonden, bleek ons uit
zijne toespraak aan de Kamerbroeders, en uit de woorden,
door hem aan eene zijner figuren uit het „M o o r t j e n" in

1) T. a. pl. bl. 119.
2) De titel luidt verder: „'t scheyden der ed'len, 't sterven
der graven van Egmont en Hoorn, ende der Batenborgers.
Vertoont by de Brabantsche Camer: uyt Levender Jonst.
't Amst. 1616. 4 0 . (Snellaert. „Het Vlaemsch Tooneel in de
XVII E e u w. B e l g. M u s. IX. D. (1845.) bl. 287.
3) Hoe sterk zich die Spaansche invloed vooral bij de „thuis geblevene
Zuidnederlanders" gelden deed, blijkt uit het voorbeeld van Jonkheer
Frederico Cornelio de Conincq, in 1629, onder de Andwerpsche
Violieren als liefhebber ontvangen, die zijne bewondering voor de Spaansche kunst zoover dreef, dat hij zelfs de verdeeling van L op e d e V e g a
in drie J or n ad e s aan het Vlaamsche tooneel Wilde opdringen; en „een
der eersten (was,) die zijnen voornaem een vreemd kleed op de schouderen wierp." Snellaert, t. a. pl. bl. 335.
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den mond gegeven. Dat B r e d e r o eindelijk hunne voorstellingen bezocht, blijkt uit zijne critiek van hun spel in do genoemde toespraak. Misschien zat J a n J a n s z. S t a r t e r,
door geboorte de meest Engelsche onzer zeventiende-eeuwsche
poeten, — schoon hij in 1614 Amsterdam verliet, om zich
naar Leeuwarden to begeven, en later (1619) aan de Franeker Hoogeschool zich op de studio der rechten toe to leggen 1 ) — bij die voorstellingen naast zijn vriend, en viol hem
de schoone tack ten deel, eon geniaal kunstenaar het genie
van S h a k s p e r e to openbaren. Wat hiervan zijn moge,
B r e d e r o's voorkeur voor eene romantische stof kan aan de
vertooning der altijd nog onvolledig begrepen Engelsche stukken, Wier groote bijval 2) hem als ijverig kamerist niet welkom
was, nimmer geheel toegeschreven worden.
Er was dan ook moor, dat hem tot zijne romantische stof
moest brengen. De vijandige houding van de rederijkers der
vijftiende eeuw tegenover de ridderletterkunde was geheel
verdwenen. Door het verloop der tij den konden het nu wederom
juist de rederijkers 3) zijn, die menig kostbaar kleinood der
ridderpoezie in de schatkamer der volkslitteratuur overbrachten. Zoo was de reusachtige strijd van Charlemagne en
zijne twaalf Pairs, de vrome Graalqueste, en de hartstochtelijke min van Lancelot en koningin G i n e v r a, de vrouw
der vrouwen, de fontein van alle schoonheid, door rederijkers
aan den volke verteld, al hadden zij 't naief episch verhaal

1) Het „Privilegie" voor den derden druk zijner „F r i e s c h e L u s th o f" enz. (Amst. 1821) noemt hem „L e g u m S t u d i o s u m tot Franeker."
Z) Dat zij dezen bijval inzonderheid aan eene voor die dagen pr a c ht i g e m i s e-e n-scene to danken hadden, leert Prof. Karl H a s e's verzekering: „Das Geistliche Schauspiel. Geschichtliche Uebers i c h t." Leipzig, 1858. bl. 127). „Die Pracht der Auffuhrungen war schon
zu Anfange des 17 Jahrhunderts durch die sogenannten en g 1 is c he n
K o m o di a n t e n nach Niederland and Deutschland gekommen."
3) Uitvoerig is dit gestaafd door Mr. L. P h. C. van den Be r g h, „D e
Nederlandsche Volksromans" (1837) bl. 1-25; en door Dr. J.
Schotel, „Vaderlandsche Volksboeken", 2 de deel (Haarlem, Kruseman & Tjeenk Willink, 1874) bl. 1-113.
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hunner lotgevallen dan ook „tot matte proza-vertellingen verdorven en op komijn papier gedrukt." 1) En niet alleen hunne
geschiedenis was dus verhaald geworden, maar ook die van
den „Ridder met de Zwaan", en van „Genoveva",
terwijl, ook eene prozaomwerking „V a n d e n V o s R e in a e r d e" in die dagen het }icht had gezien. De oude kallende
G e e r t r u y t, de familiemin uit het „M o or t j en", gaf eene
merkwaardige getuigenis omtrent den staat der zeventiendeeeuwsche volkslectuur, toen zij verhaalde, hoe haar jongen
op Sint-Nikolaas, behalven nog zoovele andere kostbaarheden,
„de move storien
,,Van Fortunates beursje, van Blancefleur, van Amadis de Gauwelen" 2)

ten geschenke ontving.
Bij de „moye stone van Amadis de Gauwelen" moeten wij
in 't bijzonder toeven.

III.
Want toen B r e d e r o zich voornam een ernstig drama to
schrijven, en slechts naar eene stof omzag, bepaalde hij zijne
keus bij een der, sinds de tweede helft der zestiende eeuw
door heel Europa beroemde, A m a d i s r o m a n s.
Daar drie zijner tragicomedien aan deze keus hunnen inhoud
danken, daar „Rodd'rick", „Griane" en de „Stomme
R i d d e r" naar aanleiding van een P a l m e r ij n-roman ontstonden, en daar de lezing dezer sproken zich ook nog bij
de twee anderen doet gevoelen, zal de vraag rijzen, hoe hij
met het geslacht der A m a di s s e n en zijne verschillende
branches heeft kunnen kennismaken.

1) Alberdingk Thijm, „Een woord over Karel-Romans." bl.
20. — (Inleiding der Karolingische Verhalen).
2) V Bedrijf. 3de Toon. bl. 62. (Uitgave van 1638).
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Het antwoord ligt voor de hand. Met het begin der zeventiende eeuw waren de meeste deter romans in de Fransche,
Engelsche, Duitsche. Italiaansche en Nederlandsche 1) talon
overgebracht. Natuurlijk werd eon zoo algemeen bekende roman, als de Amadis, ook bij Roemer Visscher gelezen,
gelijk hij ergens in zijne „B r a b b e t i n g h" zelf getuigt. Van
de Nederlandsche vertolkingen, volgens de Fransche van den
Seigneur des Essarts, Nicolas de Herberay, vondenwij
er onder anderen de volgende in de boekerij der Maatschappij
van Nederlandsche Letterkunde te Leiden:
„Het vierde Boeck van den edelen en seer vrom e n Amadis v a n G a u 1 e." Nu eerst overgheset in onse
Nederl. spraecke. Thantwerpen. G u i 11. van Paris. 1574. 4°.
,,Het eerste (tot het 21 e ) boek van den vromen ende
doorluchtigen Ridder Amadis, sone van den Coninck Perion van Gaule ende van de Coninginne
H e ii z e ri e." Nu eerst overgheset in onse Nederlantsche sprake,
seer ghenoechlick om te lesen. Leiden, (en elders) 1596— 1624. 4°.
De een en twintig stukken of boeken van dezen volledigen
A nl a d is zijn op verschillende plaatsen en in verschillende
jaren gedrukt. 2)
Nog een tweede uitgaaf van het negende book komt in de
genoemde boekerij voor:
„Het negende boec van Amadis van Gaule, verklarende de vrome feyten van joncheer Florisel
1) Bone uitvoerige, hoogst belangrijke lijst dozer vertalingen gaf: Dr.
Johann Georg Theod. Grasze, „Lehrbuch einer allgemeinen Literargeschichte" (1842). II Band. III Abth. 1 Halfte. bl.
405-408, 417-421.
2) 1 en 2 Book, Leiden, 1598. — 3 Book, zonder titel. — 4 B. Rotterdam, 1619. -- 5 B. Rott. 1607. -- 6 B. Rott. 1615. — 7 B. Amsterdam,
1613. — 8 B. Rott. 1617. — 9 B. Amst. 1596. — 10 B. Amst. 1616. -11 B. Amst. 1613. — 12 B. Amst. 1616. — 13 B. Amst. 1607. — 14 B.
Amst. 1608. — 15 B. Amst. 1609. — 16 B. Amst. 1612. — 17 B. Amst.
1612. — 18 B. Amst. 1615. — 19 B. Rott. 1625. — 20 B. Utrecht, 1612. —
21 B. Rott. 1624. Vergelijk tevens S c h o t e 1, t. a. pl. II bl. 6, hoot 2,
die nog eene uitgaaf in 7 deelen in 4 0 , zonder plaats of jaartal en
daarenboven eene uitgaaf in 8 deelen, 4 0 . 1608 to Amsterdam vermeldt.
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van Niquee, zone van Amadis van Griecken ende
do schoone Niquee." Rotterdam, 1613. 4°.
Behalve doze nu nog voor iedereen toegankelijke werken
in de Leidsche boekerij, vermeldt Dr. J. G. T h. G r a s z e
daarenboven: „Amadis van Gaulen. Eon schoone histo r i e , Antwerpen, 1546, folio ;" — met nog eon druk, aldaar,
1568, met privilegie van koning Philip s II, alleen het vierde
book bevattend — en voorts twee Hollandsche drukken, Amsterdam, 1596. 4°. en Rotterdam, 1619. 1)
't Spreekt dus van zelf, dat B r e d e r o, die nog wel andere
overzettingen — waarvan thans zelfs de titels niet moor bekend zijn — heeft kunnen ter hand nemen, tot het kennisnemen met A m a d i s' lotgevallen gelegenheid to over had.
Vraagt men of aan de Amadisromans aesthetische waarde
zij toe to kennen, en of zij, zoo dit bevredigend mocht beantwoord worden, den dramatischen kunstenaar geschikte stof
bieden, wij hebben het volgende in 't midden to brengen.
De basis, waarop alle doze erotisch-fantastische gewrochten
zijn opgetrokken, is de dooltocht van eon door kostelijke zielsen lichaamsgaven uitblinkenden ridder, ter verlossing eener
geliefde, door vuur en sulfer brakende monsters of machtige
toovenaars bewaakt. De room van dit op Spaanschen bodem
geboren romangeslacht 2) trok met F r a n c o i s I over de Py-

1) G r a s z e , t. a. pl. bl. 406, 407.
2) Men heeft getwist over den oorsprong van den eersten Am a di s-roman. In het begin dezer eeuw geloofde men, dat een Portugees V a s c o
de Lob e i r a, die in 1403 zou gestorven zijn, den Amadis in handschrift zou hebben nagelaten. Bit gevoelen verdedigde Prof. J. Valerian Schmidt („Wiener Jahrbucher der Literatur,” XXIII
Th. 1826, bl. 22); hierin gevolgd door G r a s z e (1842) t. a. pl. bl. 401,
en door Varnhagen, „Da litteratura dos livros de Cavallarias" (1872). Ook Georg Ticknor („Geschichte der schonen
Literatur in Spanien, Deutsch mit Zusatsen herausgegeben von N. H. Julius", 1867. I. bi. 181-184) hield den Amadis
voor een Portugeesch kunstwerk, daarin geleid door John Dunlop
(„Geschichte der Prosadichtungen, aus dem Englischen
ubertragen and vielfach vermehrt von Felix Liebrecht,”
1851, S. 147 volg.). Dit gevoelen is echter grondig wederlegd, en voorts
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renaeen, toen deze ridderlijke Vorst uit zijne Madridsche gevangenis, waar hij er zijne lievelingslectuur van gemaakt had,
helder aangetoond, dat de Amadis in Spanje is ontstaan, door Don
Pascual d e G a y an g o s, den laatsten uitgever van den Amadis in
de „Biblioteca de autores Espan" oles" van Rivadeneyra, deel
XL, 1851, vooral in zijn „D i s c u r s o pre 1 i m i n a r." Geheel in denzelfden geest schreef Eugene Baret, „De 1'Amadis de Gaule"
(Paris, 1873, 2 e edit.), maar afdoend eerst was het betoog van Dr. Ludwig Braunfels, „Kritischer Versuch fiber den roman Amad i s von Gall i en" (Leipzig, 1876). Deze drie laatste geleerden, hebben
de aanspraken van Portugal op het auteurschap van den Amadis nadrukkelijk tegengesproken. Zij bewezen, dat er eene S p a a n s c h e bewerking van den Am a d is bestaan heeft, die ouder is dan de Portugeesche,
aan V a s c o d e L o b e i r a toegeschreven. Baret noemt in zijne voortreffelijke monographic twee Spaansche dichters : P e d r o L o p e z d e
A y a l a en P e d r o F e r r u s, die van een Spaanschen Amadis omstreeks
1350 gewagen. Braunfels ontzenuwde de aanspraak der Portugeezen,
gegrond op eene plaats in de chronijk van Go m e s E a n n e s d e Z ur a r a, die in het laatst der vijftiende eeuw leefde. Deze chronijk: „C hr onica do Conde Dom Pedro de Menezes" is twee eeuwen lang in
handschrift bewaard en eerst in 1792 to Lissabon uitgegeven. De plaats over
het auteurschap van den Amadis is naar de nauwkeurige aanwijzing
van Br a u n f e l s later in de chronijk geinterpoleerd door de vaderlandslievende geestdrift van oneerlijke Portugeezen, (Bran n f e is, t. a. pl. bl.
12-31). Zijn eindoordeel luidt: „Das Ergebniss dieser Priifung ist sonach, dass die Stelle bei Zurara, weil gefalscht, ganz untauglich 1st
irgend etwas zu beweisen." (S. 31).
Schrijver van den Amadis was Garci Ordonez de Montalvo,
ridder en Regidor der stad Medina del Campo, die van 1465 tot 1474
het beroemd geworden bock voltooide onder den titel: „L o s q u a t r o
libros del uirtuoso cauallero Amadis de Gaula...... caragoca, mil y quinientos y ocho aiios (1508), fol.
Dit is de eerste druk, die thans nog voorhanden is. Van 1470 tot
1508 zijn drukken verschenen, die verloren zijn gegaan. Voorts bezit
men nog zeldzame drukken van 1510, 1511, 1519, 21, 24, 26, 31, 33,
35, 39, 45, 47, 51, 52, 63, 75, 80, 86, 87; de allerlaatste zijn van
1848 en 1851.
De inhoud der vier eerste boeken van M o n t a 1 v o is niet geheel oorspronkelijk. Reeds in 1350 bestond — ads gezegd werd -- een Amadis
in drie boeken in Spanje. Doch de held Amadis was niet uit eene
rationale overlevering voortgekomen. Amadis komt uit de Arthurromans. Zelfs in de bewerking van Mont a 1 v o blijkt dit duidelijk,
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naar zijn schoon Frankrijk terugkeerde. Straks was de toejuiching zoo algemeen, dat, als wij der verzekering van L a

daar de held uit Wales stamt, daar in het geheele verhaal Engeland,
Schotland en Wales als plaatsen der handeling worden vermeld. De roman
van Mont a 1 v o begint in 1 a P e q u e n a B re t all a, waar eens regeerde
,,el muy virtuoso rey Artur, que fue el mejor rey de los
q u e a 11 i (aldaar) rein a r o n." (Cap. I). Dit land moet naar de analogie
van andere ridd erverhalen in Wales of Cornwales geplaatst worden.
Reeds in den naam Am ad is d e G a u 1 a, herkent men aanstonds w a1 e s en niet Fr ankrijk, zooals T a s s o's vader B e r n a r do later wilde met
zijn „Amadigi di Francia."
In den roman zelven vindt men bewijzen voor deze opvatting. Als
Am a d is uit klein Brittannie naar „1 a G ran B r eta n a" zeilt op een
schip, landt hij te Bristol. De namen der helden en heldinnen zijn nog
van Wallischen oorsprong: Lisuarte, Elisena, Brisena, Garint e r; de namen der steden zijn goed te herkennen : L o n d r e s, Clara,
(Clare), G u n c e s t r e (Glocester), G r a v i s a n d a (Gravesend), N o r g a 1 e s
(Northwales) B a n g ii (Bangor).
Am ad is is dus uit den Britschen kring van verhalen omtrent A rt h u r het eerst te voorschijn gekomen. Is in het eerste deel van den
Spaanschen roman die oud-Britsche oorsprong nog duidelijk te herkennen, later gaat de handeling naar Frankrijk over, en vertaalt men Gaul a
met Frankrijk. De geographie der verschillende plaatsbenamingen uit
den Am a di s biedt een zeer ingewikkeld onderwerp tot letterkundige
nasporingen aan.
Wat den naam Am a di s betreft, zoo is deze algemeen bekend uit de
Midden-Fransche c ban son d e g e s t e onder den titel „A m ad a s e t
Y do in e ," waarvan zelfs ten onzent M a e r 1 a n t gewaagt. Am a di s,
(uit het oud-Fransche Am e- D e us, Am e- D e x, of Am e- D i e x, in den
nieuweren vorm Am a d e e, Am ad e us) behoort tot de jongere helden
uit den A r t u s- k r i n g, die in Noord-Frankrijk het meest zijn bekend
geworden in den omtrek van de kust des kanaals. De midden-Fransche
roman van Am a d a s is vrij uitvoerig, en uit Frankrijk naar Spanje
overgebracht. De oudste Spaansche Am a d is in drie boeken zal eene
bewerking geweest zijn, die uit Provence naar Spanje verhuisde. Er is
evenwel nog eene andere mogelijkheid. In 1234 huwde graaf T h i b a u t
d e Champ a g n e met de erfdochter van Navarra. Een Noord-Fransch
t r o u v e r e zou toen de geschiedenis van A ma d as naar het hof te
Pampeluna hebben kunnen overbrengen. Deze mogelijkheid heeft reden
van bestaan, omdat Graaf T h i b a u t zelf een t r o u v e r e was, die gaarne
andere dichters beschermde.

AMADISROMANS.

11

N o u e, „1'austere capitaine calviniste," geloof schenken, or
eon tijd was, „ou si quelqu'un eut voulu blamer les livres

Het waarschijnlijkst is evenwel, dat de Am ad a s door Provencaalsche
troubadours naar Spanje is gebracht. In 1113 trouwde Graaf R aim on d
v an C a t a ion i e met de erfdochter van Provence, en kwamen talrijke
Provencaalsche troubadours naar Barcelona. Later In 1137 huwde R a im o n d II met eene prinses van Arragon, en vonden de Provencaalsche
troubadours een welkom onthaal te Sarragossa. Deze troubadours waren
Albigenzen. Ook toen in 1229 de Albigenzen uit Provence werden verdreven, vonden hunne troubadours bescherming bij de koningen van Arragon. Onder hunne minneliederen en chansons d e g e s t e kwam de
Am a d a s naar het Noorden van Spanje.
In Spanje is de oorspronkelijke fabel — de geschiedenis van een vondeling (e 1 D o n z e 1 d e 1 Ma r), die door dapperheid en trouw aan zijne
geliefde tot de hoogste rangen opklimt — uitgebreid en gewijzigd. De
bekende episode van Am a di s' verbanning door Or i a n a, als hij boete
doet onder den naam van B e 1 t e n e b r o s (le Beau T e n e b r e u x), naar
het voorbeeld van Lancelot en Tristan, moet evenwel van ZuidFranschen oorsprong zijn, daar de naam B e it e n e b r o s edit Provencaalsch is.
Maar de geestdrift in de schildering van liefde en onverwinnelijke
dapperheid is echt Spaansch. „C e q u i d i s tin g u e c e roman d e s
autres, c'est un plus grand enthousiasme d'amour, plus
d'exaltation dans toutes les vertus, dans la bravoure et
les exploits" zegt Sismondi (geciteerd door Braunfels, t, a. pl.
S. 179).
Nt alles spruit uit de bewerking van M o n t a 1 v o, die de oude en
bekende geschiedenis van Am ad is tot eene grootere uitgebreidheid
Wilde brengen, die zelfs eene geheele reeks verhalen aan den hoofdheld
poogde vast te schakelen. M o n t a 1 v o gaf aan Am a d is een noon E
plandi an, die hem in moed en dapperheid te boven ging, zoodat hij
de grootste en beroemdste van alle romanhelden moest worden. Dit
alles is zuivere verdichting van M o n t a 1 v o, die zich daarmede losmaakt van al de banden der oude overlevering.
Eigenaardig komt daarbij uit, dat Mont a 1 v o Es plan di an zoo dapper tegen de Turken laat strijden. De Turken hadden nog geen twintig
jaren geleden zich van het Byzantijnsche rijk meester gemaakt en waren
dus in de mode gekomen. De A ma di s werd — als gezegd is — geschreven van 1465 tot 1474, de E s p 1 a n d i a n valt van 1482 tot 1492,
toen F e r din a n d en Is a b e 11 a tegen de Mooren oorloogden. Zie
Braunsfeld, t. a. pl. S. 185, 186.
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d'Amadis on lui eut crache au visage." 1) Inderdaad de schildering der liefde van A m a d is en 0 r i a n a is allerbekoorlijkst, en door S a i n t- M a r c G i r a r d i n terecht geprezen. 2)
1) Meegedeeld door Louis d e L o me n i e in zijne studie : „L a L i tterature Romanesque." Revue des deux Mondes. 1 Decembre
1857. p. 617.
De „A m a di s" werd op verlangen van Fr a n c o is I in het Fransch
vertaald door Nicolas de Herberay, Seigneur des Essarts, een
officier der artillerie. Hij noemt zich op den titel zijner vertaling:
,,Commissaire de l'artillerie du Roy et lieutenant d'icelle
es pals et gouvernement de Picardie." De Herberay was aan
het achtste boek gekomen, toen Fr a n c o is I stierf (1547).
De vier eerste boeken verschenen in 1540 onder den titel: „L e p r emier, deuxieme, troisieme et quatrieme livre d'Amadis de
Gaula, mis de l' Espagnol en Franc, par le Seigneur des
Essarts, Nicolas de Herberay." Paris, Denis Janot et Vincent Sertenas, in fol. 1540.
Het vijfde boek: „L ' histoire d'Esplandian, fils d'Amadis"
kwam uit in 1544, in fol.
Het zesde boek, „Lisvart de Grece, fils d'Esplandian," verscheen in 1545, in fol.
Het zevende boek: „Amadis de Grece, surnomme le chevalier de l' a r d e n t e Epée," zag het licht in 1546, in fol.
Het achtste boek, vervolg van het voorgaande, verscheen in 1548.
De geheele werkzaamheid van den Seigneur d e s E s s a r t s bepaalt
zich tot acht boeken, waarvan de vijf eerste, door M o n t a 1 v o geschreven, letterkundige beteekenis bezitten.
2) „bans 1' Am a di s l ' amour est peint fidelement, non pas seulement comme une mode du jour, mais comme une passion du cceur
humain, avec ces traits vifs et delicats qui decelent la passion, ces
mouvements de joie et d'enthousiasme qui 1'accompagnent, cet enchantement de deux coeurs qui s'entretiennent de leur amour et qui oublient
le monde entier." Cours de Litterature Dramatique. Tome III.
(1855) p. 49.
„C'est une oeuvre de patience et d'erudition , renfermant comme telle
un grand hombre d'elements uses, mais offrant au lecteur, da ps un cadre
vieilli, bien des traits d'une imagination noble et les sentiments genereux ou raffines, particulierement en harmonie avec le genie castillan."
Baret, „De l'Amadis de Gaule" (1873). p. 96.
,,Ein Buch das Jahrhunderte lang die Lesewelt der romanischen Kulturlander beherrschte, and in Frankreich, Deutschland, Italien, England
vielfach iibersetzt and bewundert, ja geliebt wurde; ein Buch das, nach-
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Maar reeds A m a d i s' zoon E s p 1 a n d i an ontaardt, en zijne
kleinzonen, Lisuarte de Grecia, Florisando, Amadis
de Grecia, Florisel de Niquea en de hun verwante
branche der P a l m e r ij n s en der P r i m a 1 e o n s vereenigen
eentonige liefdesavonturen met onzinnige en onmogelijke wapenfeiten. 1) Het hoofdgebrek der aan A mad is en zijn geslacht
gewijde romans is gemis aan waarheid van voorstelling. De
fantasie had zich bij het boekstaven hunner lotgevallen het
diadeem van alleenheerscheres voor goed op de slapen gedrukt,
om het onbetwist to blijven dragen, tot het genie van C e rv a n t e s die kroon met zegevierenden spot deed vallen. Maar
dem es verdrangt war, noch die Achtung, ja die Zuneigung seiner Gegner mit in die Verbannung nahm, ein solches Buch muss nothwendig
eine ungewohnliche and tiefere Bedeutung in sich getragen haben. Seine
Stellung in der Literatur-geschichte ist ihm selbst nach dem Erscheinen
des Don Quixote unangetastet and gesichert geblieben, wahrend all seine
Nachahmer durch die Satire des Cervantes mit Einem Schlage in das
Nichts hinabgesti rzt wurden." Braunfels, „K r it is c her V e r s u oh
fiber den Roman Amadis von Gallien," (1876) S. 7.
,,Die Liebe erscheint hier zuerst 1 o s gel o s t von der Ritterlichkeit,
sie hort auf 'courtoisie' zu sein; ihre Auffassung als Selbstzweck, ihre
Verwertung als eigentlicher Angelpunkt einer epischen Dichtung ist eine

Errungenschaft des Amadis, die seitdem von der Romandichtung lie
wieder fahren gelassen wurde." Heinrich K o e r t i n g, „G e s c h i c h t e
des franzosischen Romans in XVII Jahrhundert," (1885).
I. S. 10.
]) jemehr nun aber Fortsetzungen des alten Amadis erschienen,
jemehr Nachahmungen desselben geschrieben wurden, desto riesenhafter
and kuhner werden die Thaten der Helden desselben, desto unuberwindlicher erscheinen die Hindernisse, welche sich ihnen bei der Aufsuchung ihrer Geliebten entgegenstellen, desto verschlungner wird der
Knoten der ganzen Composition, aber desto unwahrscheinlicher auch,
die Auflosung desselben, und, was nicht zu leugnen ist, desto handgreiflicher zuweilen auch die Ausmalung der piquantesten Liebesscenen,
die oft den equivoquesten Franzosischen Romanen des 18 ten Jhdts. die
Wage halt." Grasze, t. a. pl. bl. 398. Saint-Marc Girardin (t. a.
p1. bl. 52) heeft dit moeten erkennen, in spijt zijner ingenomenheid met
het Amadissengeslacht: „A mesure que, da ps la famille des Amadis,
nous passons d'une generation a une autre, d'Amadis de Gaule a Esplandian, son fils, d'Esplandian a Lisvart, et de Lisvart a Amadis de
Grece, la constance amoureuse semble diminuer."
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niet alleen het gemis van alle waarheid in eon opgeschroefden stijl, 1) maar ook de bedenkelijke invloed, door karakters
als G a 1 a o r, den type van eon vlindervlug, welberaden en
brutaal Donjuanisme, 2) op millioenen lezers geoefend, word eene
algemeene grief. Reeds B r a n t o m e „D am e s G a 1 a n t e s."
Nouvelle Edition, p. 222.) heeft verontwaardigd uitgeroepen:
,,Jo voudrois avoir autant de centaines d'escus, comme it y
a ou des flues, tant du monde, quo de religieuses, qui se sont
emeues, pollues et despucelees par la lecture d'Amadis de
Gaules," 3) ; en de Jezuit P o s s e v i n 4) („Bib 1 i o t h e c a So10 c t a.” Lib. I. S. III. c. 25. p. 113. ed. 1593.) beweert, dat
de lectuur der Amadisromans niet alleen alle Europeesche
vorstenhoven verpest had, maar dat ook Luther, sinds hem
eene Fransche vertaling der A m a d i s in handen viol, het eerst
de gedachte eener Hervorming had opgevat. Al doze critiek
echter is moor tegen do geheele verzameling der A m a di ss e n, dan tegen de vier eerste boeken van M o n t a 1 v o gericht. Het beste bewijs geeft Cervantes, als hij in het
eerste book van zijn „D o n Q u ii o to", bij gelegenheid, dat de
pastoor, de barbier en de huishoudster de boeken van den

1) „Above all, the Amadis displays an attention to the style and conversation, which, although its effects are now exaggerated and ridiculous,
was doubtless at the time considered as the pitch of elegance; and here
were, for the first time, introduced those hyperbolical compliments, and
that inflated and complicated structure of language, the sense of which
walks as in a masquerade." Sir Walter Scott, „Essays. Romance.
Vol. 1. p, 217.
2) „A cote de l'amant d'Oriane, figure au premier plan son frere
(lalaor, type de legerete licencieuse, et gaie, aimant indifferement toutes les dames ou damoiselles qu'il rencontre sur son chemin, toujours
pret a les delivrer de leurs persecuteurs, mais ne les delivrant jamais
gratis." Louis de Lomenie, t. a. pl. 621.
3) Aangehaald door Louis d e L omen i e, t. a. pl. bl. 618. Saint Marc G i r a r d i n t. a. pl. bl. 47 merkt terecht op tegen Br ant o m e:
,,Si B r a n tome veut dire que la lecture de 1' Am a d is est moires edifiante que Celle d'un sermon, it a raison; mais it ne faut pas demander
au drame et au roman les vertus de la chaire."
4) G r a s z e, t. a. pl. bl. 400.
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dolenden Jonkheer verbranden, eene uitzondering maakt voor
Montalvo's „Amadis".1)
Hoe groot de populariteit van den „A m a d i s" was, kan
nog blijken uit het volgend feit. In de merkwaardige historische studie van B a k h u i z e Yi van den Brink over 0 r a n j e's
tweede huwelijk met A n n a v a n S a k s e n, verhaalt deze, dat
de vrome Luthersche keurvorstin van Saksen bij gelegenheid
van 0 r an j e's huwelijk dezen vermaande, dat hij zijne bruid
zou opbouwen in dezelfde vreeze Gods en denzelfden christelijken wandel, waarin zij was grootgebracht. En ditmaal antwoordde 0 r a n j e zonder diplomatische ingetogenheid: „Met
al dat zwaarmoedig ontuig denk ik haar het hoofd niet te
breken. Laat haar den Bijbel ter zijde leggen en in A mad is
de G a u 1 a en andere boeken van kortswijl, die over de geheimen der liefde handelen, lezen. In plaats van naaien en
breien, leere zij eene gaillarde dansen en al die hoofdschheden,
waardoor zich de aanzienlijke vrouwen van ons land en stand
onderscheiden."
B r e d e r o koos uit de talrijke Amadis-romans de branche
der P a l m e r ij n r o m a n s, 2) waarvan de eerste in 1525
1) De pastoor neemt de vier deelen van „A m a d i s" en zegt: „Dit lijkt
wel een verborgen toeval, want, naar ik heb hooren zeggen, was dit
boek de eerste ridderroman, die in Spanje gedrukt is, en al de anderen
hebben hun begin en oorsprong van dezen genomen en dus komt het
mij voor, dat wij hem als den leeraar van zulk eene booze secte, zonder
eenige verschooning ten vure moeten doemen."
,,Neen, meneer," zeide de barbier, „want ik heb ook hooren zeggen,
dat dit het beste is van al de boeken, die van dien aard gemaakt zijn,
en dus, daar het eenig in zijn soort is, moet het begenadigd worden."
,,Zoo is het inderdaad, zeide de pastoor, en om die reden wordt hem
thans het leven geschonken."
„Don Quichotte' vertaalddoorMr. C.L. Schuller tot Peursum,
(Haarlem, K r u s e m a n) I. bl. 50.
2) Dunlop (t. a. pl. bl. 160-164) bericht, dat de „P aim e r i n de
Oliva" het eerste te Sevilla verseheen in folio 1525, toen te Venetie,
1562 en 1583. Eene Fransehe vertaling kwam te Parijs in 1546 uit, geschreven door J e an M a u g in, gezegd 1 e p e t it Angevin. Eene Engelsche vertaling werd geschreven door Anthony Mu n d a y, 1588, 4 0.
Wat den inhoud betreft, men vindt in P a 1 m e r in een noon van onbe-
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to Sevilla onder den titel : „P aim e r i n d e Oliva y s us
g r an d e s h e c h o s" versehenen, spoedig in de Fransehe 1)
en Nederlandsche talon word overgezet. Wij vinden twee
Nederlandsche vertalingen van den Palmerijn: „E e n e
schoone Historie van den Ridder Palmerijn van
Olijve ende van de schoone Griane." Arhem, 1602. 4 0.",
en aldaar 1613. 4 0 . 2), welke B redo r o, zoo hij zich niet van
eene Fransche vertolking heeft bediend, zou hebben kunnen
raadplegen. En dat de Palmerijn in de rij der Amadissproken
in het geheel geene gunstige uitzondering mag genoemd worden, blijkt uit het vonnis van den Pastoor in de bibliotheek
van Don Q u i j o to over hem geveld: „Deze olijf ga dadelijk

kende ouders, even als in A mad is. P a 1 m e Fin is de zoon van G r i a n a,
dochter van R e y m i c i o, keizer van Constantinopel, en van prins F lo
r e n do s van Ma c e d o n i e. Door een Boer opgevoed, worden hem
in een visioen zijne ouders bekendgemaakt, en begint hij de reeks zijner
heldendaden. Hij verlost den Duitschen keizer uit de macht van den
betooverden ridder, die hem in Gent belegert. Hij vat liefde op voor
P o 1 i n a r d a, de dochter des keizers. De dwerg U r g a n do helpt hem,
als hij haar heimlijk ontmoet. Belangrijk is ook zijn avontuur op het
eiland Cal f a, waar hij op de valkenjacht gaat, en waar hij A r chidi an a, dochter van den Sultan van Babylon ontmoet, die hem hare
liefde betuigt. Later strijdt hij voor de eer zijns waders en zijner moeder,
die hij van den dood redt, en eindigt met keizer van Constantinopel to
worden.
Ticknor, t. a. pl. bl. 192 zegt, dat ,Palmerin d' 01 iv a" door eene
vrouw geschreven is, schoon het bewijs daarvoor niet kan gegeven worden. Hij gelooft, dat de eerste uitgaaf van 1525 niet de eerste is.
Julius, de vertaler van Ticknor, bericht in eene noot (t. a. pl. bl.
Jul
192) dat Ferdinand W o 11 f in de Hofbibliotheek to Weenen een
exemplaar van „P a 1 m e r i n" van 1511, gedrukt folio to Salamanca, gezien heeft.
1) Gras z e (t. a, pl. bl. 422.) geeft vijf Fransche vertalingen op:
„L'histoire de Palmerin d'Olive filz du Froy lorendos de
Macedone, et de la belle Griane, fille de Remicius emper e u r de Constantinop1e." Paris 1546, fol., aldaar 1553, fol; 1572,
8°.; Anvers 1572. 4 0 .; Lyon 1619, 16°.
2) Van den Bergh. Volksromans bl. 71. Grasze. t. a. pl. bl.
423. Over deze Nederlandsche vertolkingen zal gehandeld worden bij de
tragicomedie van „R o d d' r i k e n d e Al p ho n s us."
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in stukken en worde verbrand, dat er zelfs geene asch van
overblijve." 1)

Iv.

Ons rest nog to onderzoeken, of er in de gegeven omstandigheden uit een Amadisroman g e s c h i k to s t o f voor eon
drama kon geput worden.
Hot is zeker geene gemakkelijke taak naar aanleiding van
eon roman eon drama to bewerken. Want men zal Naar niet
vervullen, door eenvoudig den inhoud van den roman in dramatischen vorm to brengen. Behalve, dat reeds de roman zelf
daartoe meestal onoverkomelijke zwarigheden levert, kan eon
good drama toch wel nimmer uit eon aantal min of moor
saamhangende handelingen bestaan. Tot het kiezen der hoofdhandeling, die den inhoud van het drama zal bepalen ; tot de
voorstelling der karakters in hun noodzakelijk verband met
het uit den roman gekozen hoofdonderwerp — terwijl nog de
toeschouwer daarbij alles moot zien geschieden, in plaats van
het to hooren verhalen — behoort bij de schoonste stof het oog
en de hand eons meesters. Maar, waar de gebeurtenissen door de
kwistige vingeren der fantasie met verrassende snelheid heenvloeien, waar de karakters, — on Welke karakters! — met
mechanische eentonigheid als automaton handelen, daar zou
ook do hand des meesters, zoo hij ooit zulk eene stof kon en
moest bewerken, slechts wanhopende grepen doen. 't Spreekt
dus wel van zelf, dat het B r e d e r o niet gelukken zou naar
aanleiding van eon Palmerijnroman eon good drama to leveren.
Niet alleen, dat hij zijne stof niet altijd volkomen wist to
beheerschen, maar zij bracht daarbij nog alle hare gebreken

2) „Esa Oliva se haga luego rajas y so queme, quo aun no queden
della las cenizas." Don Q u i j o to L. I. c. 6. Wij deelden de Nederlandsche vertolking van Mr. C. L. Schuller
hull tot P ours u m (Haarlem,
K r u s e m a n.) 1 B. VI. Hoofdst. bl. 53, mode.
2*
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in zijnen arbeid over. En wat men den Palmerijnroman, als
zoodanig, misschien zou kunnen vergeven: het Wilde spel
eener fantasie, die zich zelve alleen als wetgeefster erkent,
kan onder geene enkele voorwaarde aan een Nederlandsch
drama vergeven worden.
Het Abel Spel, de eerste kindsheid van het Nederlandsch
tooneel, had zich reeds nauwer aan de werkelijkheid aangesloten, en schoon het al ridderromans dramatiseerde, toch den
adel 1) van zijne dagen ten tooneele gevoerd. Maar in het
begin der veertiende eeuw zou de keus van eene romantische stof ongelijk minder gevaarlijk zijn, dan bij den aanvang
der zeventiende. B r e d e r o's tragicomedie heeft daarom evenwel in de geschiedenis der nationals dramatische Letterkunde
alle beteekenis niet verbeurd; eene beteekenis — wij wenschen
or in 't voorbijgaan even den vinger op to plaatsen — haar
inzonderheid toe to schrijven als overgangsvorm van het historisch zinnespel 2) tot nog beter ontwikkeld ernstig drama,
waarvoor weldra de Renaissance zich haastte de classieke
tragedie aan to bieden. Maar eerst dan wordt zijne tragico-

1) Prof. J o n c k b 1 o e t, t. a. pl. III D. II St. bl. 560, 566.
2) De spelen namelijk, waarin niet alleen allegorische personen, maar
ook historische, bijbelsche, classieke en romantische optraden. S c hotel,
„G e s chi e d en is d e r Re d e r ij k e r s" (tweede uitgaaf Rotterdam, J. H.
Dunk, 1871) I deel, bl. 133, geeft onderscheiden bewijzen, dat do
Rederijkers in het midden en het laatst der XVI eeuw het historisch
zinnespel beoefenden. Zoo schrijft eon Vlaming C o l ij n v a n R ij s s e 1 e
in 1561: „Spieghel der Minnen. Begrijpende in ses Batementspelen die seer amoureuse historie van Dierick den
Hollandere ends Katherina Scheermertens, eortijts gheschiet binnen Middelburch" (Haerlem, 1561, Andw. 1577). Zoo do
Brusselaar Ho u w a or t: „Den handel der amoureusheyt inhoudende vier
poetische spelen: 1 0 . Van Aeneas ende Dido; 2 0 . Narcissus ende
Echo; 30. Mars ende Venus; 4 0 . Leander ende Hero; (Rotterdam, 1621); zoo noemt Schotel: „Spel van Sinne van Charon
de helsche Scippere" — „Hoe Mars en Venus tsaemen boelleerden," 1551 — „'t Spel van Jason, Orfeus, Alexander,
den Koninck van Vranckrik, Abrahams Wtganck, Abrahams offerhande, Naaman, Prinche van Syrien, De bekeeringhe Pauli en van Sint-Jans. onthoofdinge."
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medie van het hoogste gewicht, wanneer men haar als de
proloog tot zijn comischen arbeid beschouwt.
In vele opzichten was zulk eene proloog hem noodzakelijk.
Al mocht ook de geheele ontwikkeling van het nationale
drama en de sympathien des yolks zich op het boertig drama
richten, de oude rederijkertraditien waren tot nog toe in te
hooge eere gehouden, om niet steeds de beoefening van het
ernstig drama, het historisch zinnespel in B r e d e r o's ontwikkelingsjaren, als het hoofdwerk van den dramatischen
dichter te doen aanwijzen. Zoowel dit als het rederijkerkluchtspel waren B r e d e r o's voorbeelden bij den aanvang zijner
dramatische loopbaan. Terwijl hij zich tot beide geroepen
achtte, was het natuurlijk, dat hij voor zijne eerste proef
dien vorm koos, Welke toen door de tooneeldichters het meest
geliefd werd, en er zoo lang bij bleef volharden, tot zijne proefnemingen van louter comischen aard hem zijne waarachtige
roeping ontdekt hadden. 1)
Dat hij, toen hem eene stof voor zijne tragicomedie ontbrak, een P a 1 m e r ij n roman koos, was een natuurlijk gevolg van zijn karakter. Levendig en hartstochtelijk zou hij
niet als V o n d e 1, des ballings zoon, met ernstigen, vromen
zin en uit behoefte des harten, zoowel voor als na zijn overgang tot de Renaissance, eene stof uit het Bijbelverhaal
putten; of als H o o ft, 't zij der Italiaansche Pastorale eene
bijzondere voorkeur wijden, 't zij, 't geen betere vruchten te
beloven scheen, een onderwerp uit 's Lands historie kiezen.
Met zijne zwerfzieke galanterie kon geene lectuur hem
welkomer, zijn, dan de op dat pas nog zoo algemeen geprezen, hoewel reeds ten ondergang neigende Amadislitteratuur. Mag de keuze zijner stof alzoo natuurlijk kunnen
genoemd worden, zij heeft hem zijne geheele tragicomedie
verdorven. Wat deze echter als proloog tot zijnen comischen

1) Br e d or o is niet de eenige kunstenaar, die door eon zijweg do
eigenlijke baan van zijn talent ontdekte. P i err e J e an do B e r an g or
heeft als jongeling eon epos ondernomen, en H o n o r e do B a 1 z a e
schreef als eerste proof cone tragedie.
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arbeid beteekent, wordt inzonderheid duidelijk, als men let
op haren eigenaardigen v o r m.

„0p het tooneel wilde het yolk zijne plaets
hebben als handelende personaedje; en waer
een hoog persoon optrad, die moest, tegelijk als
het y olk, den afstand, die tusschen beide was,
kunnen vergeten."
SNELLAERT.

De v o r m van B r e d e r o's tragicomedie onderscheidt zich
door twee karakteristieke eigenschappen: he t c o m is oh
intermezzo en de moraliseerende lyrische strophen.
Treffend is het verschijnsel, dat een L op e d e V e g a, B r ed e r 0's tijdgenoot, 1) wiens comedias zich met tooverachtige
snelheid opeenstapelden, en to Madrid met weergaloozen bijval
werden toegejuicht, zich in zijne „E 1 n u e v o a r t e d e li a c e r
comedias", uitgegeven in 1609, over de zonderlinge vermenging van tr-agische en comische tooneelen in het Spaansche drama heeft beklaagd. L e s s i n g heeft eene plaats uit
dit geschrift meegedeeld, waaruit blijkt, dat Lope do Vega
zich slechts noode aan den nationalen smaak onderworpen
had; maar tevens, dat hij, nu hij dozen ter wille zijns publieks
had gehuldigd, hem zoo good mogelijk heeft gepoogd to verdedigen. „Het vermengen van het tragische met het comische^"
beweert L o p e daar, ,Seneca aan T e r e n t i u s to huwen,
geeft goon geringer wondergedrocht, dan de Minotaurus van
Pasiphae. Doch men wil hier doze bontheid, en verlangt geene
andere stukken to zien, dan die half ernstig, half boortig zijn.

1)

Geboren: 1562 — gestorven: 1635.
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De natuur zelve leert ons doze veelheid, waarin voor een
deel hare schoonheid schuilt." 1)
Zoo het inderdaad eene lichte taak ware, de natuur in hare
veelheid van verschijningsvormen, in de innige harmonie,
waarmee zij ernst en boert saamsmelt, door de kunst terug
to geven, dan zou L o p e juist gezien hebben, en niet, als nu
't geval is, door het plotseling contrast van 't deftig gesprek
zijner caballero's met de kwinkslagen zijner gracioso's, slechts
den smack eener zuidelijke natie bevredigen. Doch de natuur
Levert to grooten rijkdom van onderling verbonden verschijnselen, dan dat men ze alien to gelijk zou kunnen overzien,
om niet van eon nabootsen door de kunst to spreken. Door

„Lo Tragico, y lo Comico mezclado,
Y Terencio con Seneca, aunqne sea,
Como otro Minotauro de Pasife,
Haran grave una parte, ota ridicula,
Que aquesta variedad deleyta mucho
Buen exemplo nos da naturaleza, '
Que por tal variedad tiene belleza."
Aangehaald door Lessing, „Hamburgische Dramaturgie", II.
Th. s. 411. De poging van Lope d e Vega, om met dit leerdicht ,,E1
art e flu e v o d e ha c e r c o m e di a s" eene theorie voor de Spaansche
dramatische kunst saam te stellen, is niet zonder verdienste. Zoo ooit
eenig kunstenaar bewees, dat hij door verwonderlijke stoutheid van
schepping zijn eigen wetgever was, dan zeker Lop e d e v e g a. Eigenaardig is het daarom op te merken, dat L o p e's zwakheid in de theorie,
zich ook in zijne werken afspiegelt. Daar het gedicht reeds in 1609
werd uitgegeven, en hij schreef tot 1635, moesten zijne denkbeelden zich
langzamerhand wijzigen.
Hij erkende, dat de theorie van A r i s tot e 1 e s op een hooger ontwikkeld drama berustte, dan het Spaansche van zijn tijd was. Hij verdedigt
de Spaansche kunst, omdat ze het leven in het drama nauwkeurig wil
afbeelden, daar de geest des tijds dit verlangt. Hij zegt, dat de bijval
van het publiek alleen zijn doel is, dat hij alle regelen achter slot en
grendel sluit, en T e r e n t i us en Plautus uit zijne studeerkamer werpt,
als hij een stuk schrijft. En juist Lope d e Vega heeft door de oneindige
veelzijdigheid zijner kunstwerken getoond, dat hij in staat was een nieuw
nationaal drama in het leven te roepen.
Zie: Robert Prolsz, „Geschichte des neueren Drama's", I.
„D a s n e u e r e Drama der S p a n i e r". (Leipzig, 1880) bl. 277-279.
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grenzen to plaatsen, door verstandige keus alleen, vangt de
kunstenaar aan een enkelen indruk der wereld buiten zich
met volledig bewustzijn in zich op to nemen en tot voorwerp
zijner nabootsing to stellen. S h a k s p e r e alleen verstond het
den bijna niet to begrenzen schat der verschijningsvormen
des levens, -- des stoffelijken en des geestelijken levens, te bemachtigen, en ze in hun onderling onophoudelijk verwisselenden, toch innig verbonden samenhang door zijne kunst
weer to geven. Daarom zijn de comische figuren uit zijne
tragedian, de doodgraversclowns uit „H a m 1 e t", en de nar uit
„K i n g - L e a r" in de nauwste betrekking tot de tragische, en
aesthetisch volmaakter dan de gracioso's van L o p e d e V e g a.
Het Nederlandsche historische zinnespel der zestiende eeuw
bevat ook niet het geringste spoor, dat men bij hot ten tooneele brengen der comische figuren zich van zulk eon kunststreven bewust was. Eon toegeven aan den volkssmaak, die
altijd moor aandacht aan de kluchten der rederijkers, dan
aan de allegorische zinnespelen gewijd had, kan alleen haar
eerste verschijnen verklaren. Daarbij komt, als S n oil a e r t 2)
to recht aanmerkt, dat „onze natie, moor misschien dan elk
ander yolk van Europa, boven dat gevoel is, hetwelk zegt,
dat or goon schakel is tusschen het yolk en den vorst: dat
Keizer Karel V de hand zyner landgenooten drukto, en dat
hoe verdicht of vergroot vole anekdoten uit zyn leven mogen
zyn, ze bewyzen hoe gezet ons yolk is op populariteit by den
vorst. Want 's lands grooten warm aen het yolk . verbonden
als hoofdmannen der gilden en ambachten, n wie hooger
staen wilde, zag zich door het yolk voorby gegaen. De grooten,
die met den middelstand niet verbroederen, zyn voor ons
vreemdelingen, voor wie goon mensch harte gevoelt, Wier
schitter zelfs nauwelyks onzen geest treft."
Zoo wilde het Nederlandsche yolk in eon drama, dat zijne
goedkeuring wegdragen zoude, alle standen vertegenwoordigd
zien. Waar het nationaal gevoel in elken Nederlandschen
edelman den b u r g e r wil opmerken, wil het in elken Spaan1) „Het Vlaemsche Tooneel in de XVII eeuw." (Belg. Mus.
IX Dee!.) bl. 330.
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schen burger eon e d e 1 m a n zien, en zoo vloeit uit tegengestelde oorzaken een gelijk gevolg : het comisch intermezzo.
Wat L o p e d e V e g a deed om den aristocratischen trots
zijner natie to vleien, B r e d e r o deed het om den democratischen zin zijner medeburgers to bevredigen. Maar niet alleen
om deze reden verschijnt het comisch intermezzo in zijne
tragicomedie. Het eerbiedigt dien burgerzin op het voorbeeld
der historische zinnespelen, maar verschijnt er tevens in,
omdat het een geschikt veld tot ontwikkeling van zijn comisch
talent aanbiedt. Doch ook hier van do onnavolgbare grootheid
van S h a k s p e r e, in het opnemen van comische en tragische
elementen, goon enkel spoor! Te midden der overgevoelige
Amadisridders merken we een naleven huisman, een ongepolijsten Amstelredammer op, die begint met eene straatkijvaadje
op het tooneel to brengen, die weldra, hoe anachronistisch
ook, deel aan de handeling neemt, en eindelijk in eene luimige redevoering zijn zeker wat grof volksvernuft van den
beginne doet vergeten. B r e d e r o vond zich nergens beter op
zijne plaats dan in zijn comisch intermezzo. Dat eon gril
ook hem verleiden moest v ij f m a a l eon ernstig drama to
ontwerpen, Wien de dood nauwelijks den tijd gunnen zou er
t w e e boertige to voltooien !
Inderdaad, — wij noemden reeds het comisch bestanddeel
in zijne tragicomedien de proloog tot zijnen comischen arbeid, — van dit gezichtspunt alleen wordt de lezing der anders
weinig belangrijke tragicomedien boeiend. Men ziet er zich
den kunstenaar als aan zich zelven ontdekken, men bespiedt
er den weg, welke den dichter van den „R odd' rick" tot
den „Spaanschen Brabander" voerde.
Terwijl alzoo het comisch intermezzo, als deel der tragicomedie, nog medewerkt hare gebreken, bij name: de disharmonie van geheel en deelen, in het oog to doen springen;
zal het op zich zelf beschouwd, de beste gids zijn, om de geschiedenis van eon zich ontwikkelend, uitstekend talent op
het spoor to komen.
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VI.
Als tweede eigenschap van B r e d e r o's tragicomedie noemden wij de moraliseerende lyrische strophen.
Juist doze eigenaardigheid verbindt haar aan de ontwikkeling van het tooneel der Rederijkers, en mag voor des dichters vaardigheid als lyrisch dichter eene loffelijke getuigenis
afleggen.
Het historische zinnespel immers, had, als S n oil a or t 1)
reeds opmerkte, „in afwyking van de Spanjaerden, doch misschien eventydig met de Engelschen, die het echter zeer vroeg
verlieten, het Koor der Ouden aengenomen, niet om de inwendige gewaerwordingen, door de handelende personaedjes
gevoeld, bekend to maken, maer eerder om or zedelyke bemerkingen uit to trekken, en regtuit of verbloemd op den
tegenwoordigen tijd toe to passen. Dit doel beoogde men
voornamelyk in het slotkoor door V o n d e 1 ergens 2) „d e
Leerlykheit of moralisatie van 't spel" geheeten, en
duidelijk uit het Zinnespel overgebragt."
De zin der Rederijkers voor moralisatie en didactiek was
zich bij do ontluikende Renaissance komen aansluiten, en 't gevolg daarvan waren de koorzangen der historische zinnespeion, door B r e d e r o in zijne tragicomedie overgenomen. Men
verzuimde daarbij niet eon rijmpje van z e d e 1 ij k e n inhoud,
waarop het koor dikwerf in weerslag antwoordde, op den
titel van het stuk to plaatsen. Men behoeft waarlijk pier
niet opzettelijk aan to wijzen, dat het koor der Ouden in eon
modern drama moeilijk eene plaats zal vinden. Uit den aard
der Attische zeden, naar de bijzondere inrichting van het
Attisch tooneel, was het koor daar eene b 01 an g s t 0110 n d e
v 01 k s m en i g to, die bij de gesprekken en handelingen der
1) „Het Vlaemsch Tooneel in de XVII eeuw." T. a.p1.b1.320.
2) In de lijst der personaadjes van 't „P a s c h a oft e d e V e r 1 o ssinghe der Kindren Israels wt Egypten." Tragicomedischer wijse een yeder tot leeringh opt tonneel gesteld."
Schiedam, by Adriaen Cornelissoon. Boeckdr. 1612. 4 0.
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helden tegenwoordig, in bij uitstek zangerige strophen, als
in eon declamatorisch recitatief, haar o o r d e 01 over die handelingen voordroeg. Zoodanig koor kan kwalijk in het moderne
drama worden overgebracht, waar het tooneel niet altijd eon
plein voor des vorsten paleis voorstelt, noch immer door eene
belangstellende volksmenigte behoeft gevuld to worden. Het
moderne drama heeft evenwel niet versmaad de lyrische poezie
to hulp to roepen, waar zij indruk kon maken. L o p e d e
V e g a en C a l d e r o n hebben het uitstekend voorbeeld gegeven, dat nog in den „Faust" van G o e t h e eene schoone
echo vindt. Het Nederlandsche en Fransche treurspel behield
uit liefde voor de Classieken den naam van het koor, do zaak
was eene geheel andere. Onze treurspelen der zeventiende eeuw
bouwden voort op de overlev eringen der Rederijkers.
Daar het den Rederijkers om moralisatie to doen was, bood
het koor hun geschikte aanleiding om naar hartelust to onderwijzen. Doch het was wel to voorzien, dat de eischen der
kunst weinig zouden geeerbiedigd worden door hen, die zoo
spoedig het onderscheid vergaten tusschen eon drama en 0011
leerboek van populaire ethiek.
B r e d e r o sloot zich bij den vorm van het historische zinnespel aan, en maakto eon trouw gebruik van moraliseerende
koren en zedelijke rijmpjes. Daarbij treft ons in zijne tragicomedie to midden der handeling soms eon niet onbevallig
gezongen lied, 't welk van de blijdschap of den kommer der
jonkvrouwen en ridders getuigt. Ruim is daarenboven het
gebruik der kortere drievoetige jambische versmaat, — zoo
nauw met C a 1 d e r on s rhythmus, als d e C 10 r c q ') opmerkte, verwant, — tot afwisseling der niet altijd even vloeiende
alexandrijnen. Dit lyrisch element was bij B r e d e r o, deels
door zijn aansluiten aan de Rederijkers, deels door eigen voorkeur voor het lied ontstaan. Het Spaansche drama der zeventiende eeuw ontleende juist aan zijn lyrisch element de hoogste bekoorlijkheid voor Spaanscho ooren. Welk gebruik or
van eon enkel lied op eene enkele plaats kan gemaakt worden, getuige de roerend weemoedige zang van D e s d e m o n a.
1)

T. a, p1. bl. 116.
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In Bred or o's tragicomedie komt het lied dikwerf zonder
eenigen grond de handeling afbreken, al mag men het tevens
eene enkele reis niet misplaatst noemen. Wat er echter bij
dat lied, op zich zelf beschouwd, niet mag vergeten worden,
is het betrekkelijk meesterschap over den vorm. Dat
B r e d e r o liederendichter geweest is, zijn Liedeboek, eene eeuw
lang door geheel Amsterdam geliefd, zou het kunnen getuigen, voor Wien Sir J o h n B o w r i n g niet op zijn woord 1)
gelooven wil, die B r e d e r o „an easy and harmonious flow
of versification" toekent. Zeker is het dat zijne liedekens reeds
in aller handen waren, toen V on d 01 in de Warmoesstraat
in zijn stil vertrek zich over de zangen van V e r g i 1 i u s en
de tragedian van S e n e c a heenboog, om zelf niet eer de
dichtveer weer op to grijpen, voor dat hij, door hen gelouterd, de onbeholpenheid van zijn ,,P as c ha" 2) zou kunnen doen
vergeten. En toen hij die weer opnam, was B r e d e r o, die

1) „Batavian Anthology." bl. 88.
2) Eon paar regelen uit het eerste deel: waar „Godt de Heere" dus
tot „M o y s e s" spreekt:
„T' Bosch dat Kier branden schijnt, en niet en wort verteert,
Daer mode is Israel naeckt of ghefigureert.
Ick ben, die ick sal zijn, die u de kroone biet
Met wtghereckter handt en ghy en grijptse niet:
Ick ben diet al vermach, die uwen Staf bepeerelt,
Den dans-beleyder wijs van d' een en d' ander weerelt,
Ick ben de Heere zelf!"
(I D. bl. 53 & 54 der Uitg. Van Lennep van
Vondels Werken).
mag staven, dat Br an d t(„L e v en van V on do 1", bl. 12) misschien
niet zoo geheel onjuist geoordeeld heeft, als hij V on d el 's verzen van
„'t Pascha", bijname: de gesprekken tusschen „Godt de Heere” en
„M o y s e 5" : „plat, zenuwloos, zich zelven dikwijls ongelijk, somwijlen
voorthollende, somwijl hortende en stootende, somwijl zwetsende met
woorden van anderhalven voet lang, die luid schreeuwden en weinig
zeiden," genoemd heeft. Echter kunnen wij tevens V an Lennep bijvallen, waar hij in den koorzang van het eerste deel van „'t P as c ha":
„dichterlijke wendi ngen, zangerigheid en lyrische verheffing" prijst. (Van Lennep, „Kritisch Overzicht van 't Pascha." I D. van
V on d e 1's Werken. bl. 124).
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„de boecken en gheleertheyt der uytlandtsche Volcken" niet
op cijns had kunnen stellen, en die zich met zijne „eenvoudigheydt en alleen Amstelredamsche Tael" beholpen 1) had,
reeds voor lang onder de blauwe zerken van de Nieuwe Zijdskapel ter ruste neergelegd.
Daar wij B r e d e r o's tragicomedie als kunstschepping geringe waarde hebben toegekend, en slechts in de bijzonderheden, in het lyrisch deel, bovenal in het comisch intermezzo
belangstellen, zal het niemand bevreemden, als wij bij de
beschouwing der afzonderlijke stukken ons hoofdzakelijk met
de ontwikkeling zijner comische kracht zullen bezighouden.

1) „wat men ook doen moge om door overmaat van bewondering (?)
de overmaat van minachting to vergoeden, welke op de voortbrengselen
eener vroegere dichtkunst rust, niemand zal beweren, dat de meesterstukken van rederijk, die haar in Vondels jeugd vertegenwoordigen, eon
schat inhielden, geschikt om eon ontwakend dichtgeest aan to vuren, to
voeden en to leiden." Wij vragen toepassing dozer uitspraak van Dr. N.
Beets (,,Verpoozingen op Letterkundig gebied." [1856] bl.
139.) op B r e d e r o's ontwikkeling.

TWEEDE HOOFDSTUK.
HET „TREURSPEL VAN RODD'RICK ENDS ALPHONSUS."

I.
INHOUD.
,,Sire, queue est la chose de ce monde, qui
plus tot mene un chevalier a faire prouesse et
valeur?
,,Dame, n'en doutez point, c'est Amour. Amour
est si haute chose et a si merveilleux pouvoir,
qu'il ferait, au besoin, d'un homme couard un
preux et hardi chevalier.
,,En nom de Dieu, sire, selon ce que vous me
dites, it m'est avis, qu' Amour est trop puissante chose."
Roman de Gyron le Courz ois.

I

DEEL.

De „Bogaerd" bij 't koninklijk paleis van „Ferdinandus van
Spangien."
1 Tooneel. Alphonsus, „Edelman," spreekt van zijne geneuchten bij J,'t Weytspel," als zijn „Sparwer" hem „Reyghers
en Petoors" mocht verschalken, en van zijne triomfen in 't
tournooi, als zijne lans hem eere en glorie schonk. Bij voorkeur herdenkt hij zijne schitterende gesten in 's Konings krijg
tegen de „Mooren," terwijl hij zich nu vermeit in de zoete
rust van „'s Konings hof:"
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„Daer voor een Rustingh hart wy sachte kleeren draghen,
In plaets van Wapens wreedt, sien wy de Maeghden sect,
Die met een vriend'lijck sien verheeren ons ghemoedt."

Zoo is reeds z ij n gemoed door eene schoone, „blonde
Hemelsche Princes" bemachtigd, maar ze heeft hem tot nog
toe zonder mededoogen „gheweyghert dreuts en spytigh afgheslaghen." Daarbij 't gerucht wil, dat ook Rodderick haar
„mint," maar deze „Edelman" is zijn oude vriend, en zal dus
wel alles doen, om zijn geluk niet in den weg to staan.
2 Tooneel. Alphonsus en Rodderick herinneren elkander
hunne oude vriendschap, begonnen reeds van hunne „kintsheydt af," en voortgezet „tot heden op dees uur." Alphonsus
rcpt thands nog niet van de blonde Princes, hij heeft haast,
,,Want siet de Mantuaen, en Florentijnsche Heeren,
(Hem) lieten bidden thans, met eerbiedigh begheeren."

3 Tooneel. Rodderick. Kort daarna Elisabeth. Zijne liefde
voor Elisabeth, de blonde Princes, zal hij nooit durven openbaren, beweert de ridder. Juist ziet hij Naar naderen door
do lanen van den „bogaert" en schuilt zich ijlings achter
't groen weg. Elisabeth vertrouwt het geheim van haar hart
aan de bosschen van den hof, en noemt den naam des goliefde:
,,Rod'rick uytverkoren,
Die van't vermaert gheslacht des Keysers is gheboren,
van't Huys van Arragon."

Als ze zich verwijderd heeft, jubelt Rodderick over zijn geluk.
4 Tooneel. Alphonsus denkt na over 't gebruik der vrucht
van „d'edele Wijnstruyk" en beslist, dat de „Spangjaerts in
soberheyt verwinnen alle volcken." Hij nadert het lusthuis
des Konings, en klaagt zijne liefde voor Elisabeth, zijne „Lely,"
aan de hooge boogvensters. Der kamenier heeft hij voor „een
handt-vol goude Pistoletten" de bekentenis afgeperst, dat eon
„groot Seigneur weytsch bedekt, bepluymt, bemomt," door
hare meesteres „loosselijcken" wordt ontvangen. Natuurlijk
is dit Rodderick. In de schaduw van 't lusthuis wil hij de
serenade bespieden, maar maakt gerucht en trekt de aandacht
van Elisabeth.
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5 Tooneel. Elisabeth, van „uyt het venster." A.iphonsus
bekent zijne liefde, maar wordt bepaaldelijk afgewezen. Toch
neemt zijn hartstocht in hevigheid toe.
6 Tooneel. Comisch Intermezzo.
Eene straat in Amsterdam.
Nieuwen-Haen, „de knecht." Griet Smeers, „dienstmaerte."
In zijn beste pak komt de knecht voor den dag, en ergert
zich over de lui, die zijne kleeding begapen:
,,Koom ick iens op den Dam, daer men om 't moyste pronckt,
Daer word' ick van de Pryers soo over-zijts belonckt;
Ho, seyt den ien, ick wedd' dat hy dat pack ghelient het,
't Is wel te lien, seyt d'aer, dat hy de Rederyckers te orient het."

Griet Smeers, die zijn geel wambuis en hozen wel „reyn
en tentingh" vind, maar 't hem niet vergeeft, dat hij met zoo
veel ophefs van zijne plaats aan „'t Hof" gewaagt, raadt hem
belangstellend wel voor zich to zien, hij mocht, bijlo, in
't water loopen. 't Raakt niemant, houdt Nieuwen-Haen vol,
„van wat verruca sijn kleedt is."
Griet mag eer op zich zelf en heure goe-vriendinnen toezien :
,,Die as de Ghecken glen ghekliedt in langhe rocken,
Die anders niet en lycken as omghekierde klocken."

Griet wil het gesprek op iets anders brengen, en vraagt
hoe het met zijne vrijster Baartje is; maar Nieuwen-Haen
is ontsticht, en toont niet de minste belangstelling in Griet,
Baartje, of eene der andere „klappeyen." Eene hevige kijvaadje,
hierover begonnen, wordt zachtkens milder, en eindigt in
vriendschappelijken kout over vrij ers en vrijsters. Griet heeft
menig jonkman om hare „jonckheyt gherefoseert," maar toch
als een ,, jn ghesel" haar thands eens „hertelyck" minde,
zou ze mogelijk toegeven. Van Nieuwen-Haen weet ze maar
al to wel, dat hij eene „quaen dronkenschap" heeft. Hij wil
niet ontveinzen, dat hij „altemet" zich eon glaasjen gunt,
maar de lui vergrooten do zaak op belachlijke wijze. Daar
komt zijn „Meesters Maet" en bij een haastig afscheid van
Griet, krijgt hij nog „ien soen" ten beste.
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7 Tooneel. De „Bogaerdt" van 't 1 tooneel.
Rodderick en Aiphonsus handelen wederom over hunne
vriendschap. Alphonsus durft or eon beroep op doen, en terwijl hij zijn vriend zijne liefde voor Elisabeth bekent, roept
hij hem tot zijn bijstand op. Rodderick wijst hem koel af;
beide vrienden scheiden in toorn.
Het koor verhaalt het pas voorgevallene, en zet de volgende gebeurtenissen uiteen.
II DEEL.
Eene zaal in „Coningh Ferdinandus" paleis.
1 Tooneel. Eon „pagie." Elisabeth, Hovelingen. Kort daarop
Rodderick. Eerbiedig buigend biedt eon vreemde paadje, door
niemand herkend, Elisabeth een brief aan. Verrukt door den
inhoud, Roddericks liefdebiecht, trekt ze aller oogen tot zich.
Daarom veinst ze zich hevig verontwaardigd, alsof de brief
eene poging bevatte, om hare „reynheyt" to verschalken.
Rodderick biedt haar zijn good zwaard, zoo iemand haar beleedigd mocht hebben.
2 Tooneel. Eene gaanderij.
Elisabeth, uit de zaal ontsnapt, herleest van vreugde blozend
des geliefden brief, geteekend : „Don Rodrigo de Madrid."
Nieuwen-Haen, Alphonsus' paadje, reikt haar nu eon schrijven
van zijn meester over, geteekend : „Alphonsus de Tolledo,"
't Welk ze vluchtig inziet en verscheurt.
3 Tooneel. De zaal van 't 1 tooneel.
„Ferdinandus, de Spaensche Koning." Ridders. Hovelingen.
,,Een onverwachte Maer" van eon inval der „Mooren," die
„Land en Luyd woest plunderen," doet Ferdinand zijne trouwe
vassalen ten strijde roepen.
Het tweede koor verhaalt de pas voorgevallene en nu aanstaande gebeurtenissen.
III DEEL.
1 Tooneel. De Zaal van 't vorige Deel.
Ferdinand, Rodderick, Al-mijn en Hael-na, „Edel-lieden",
Hofstoet.

32

RODD'RZCK ENDE ALPHONSUS.

Den uit den krijg tegen de Mooren zegevierend teruggekomen strijders, wordt door Ferdinand een schitterend feest
aangeboden. Rodderick's somberheid trekt de aandacht des
Konings. Weldra klaagt hij, hoe zijn rechtmatig verkregen
krijgsbuit, een „Moorsche Capiteyn", hem door het brutaal
geweld van „Al-mijn en Hael-na" ontvreemd is. De Koning
gebiedt een „Tournoy met groote langhe Swaerden."
2 Tooneel. Elisabeth spreekt hare vrees uit voor 't leven
des geliefden. Zij betrouwt zijne zaak „den rechten Rechter".
Is 't gevecht begonnen, dan zegt ze:
„Sal ick tot u Behulp u helpen met mijn hert,
Misschien of ghy daer door dan nosh veel sterker Wert."

3 Tooneel. Het Tornooiveld.
Rodderick, Al-mijn en Hael-na to voet en gewapend in
't krijt. Do Koning, Ridders, Edelvrouwen en Hofstoet in de
gaanderijen.
In den aanvang schijnt eene wonde Rodderick's nadeel, tegen
twee to moeten strijden, nog to doen toenemen. Een Ridder,
onkenbaar door 't gesloten vizier r stelt zich partij naast Rodderick. De ijzeren vuist van den onbekende doet Hael-na en
Al-mijn spoedig om lijfsgenade smeeken, met beiofte den geroofden buit terug to zullen geven.
4 Tooneel. Alphonsus, de onbekende Ridder, opent zijn
vizier, als de menigte verdwenen is. Hij heeft zich aan alley
toejuiching onttrokken, daar hij onbekend wil blijven. Hot
ontsteld gelaat van Elisabeth, de herinnering aan zijne oude
vriendschap deden hem in 't krijt treden.
Hot koor besluit met eon toepasselijken zang op het gebeurde.
IV DEEL.
1 Tooneel. Eon vertrek in Roddericks woning.
,, Rodderick to bedde legghende" heeft do mare vernomen,
dat Alphonsus zijn helper in den strijd was, daarom bekent hij:
,,Alphonsus heeft den strijdt en Rodd'rick overwonnen,
Door zynen heusschen aert."
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2 Tooneel. Elisabeth komt den gewonden geliefde bewaken,
al mocht ook „'s Lants-wijs en 't gebruyck" hare handeling
gispen. Rodderick is ingeslapen. Zij plaatst zich naast zijn
leger, om van zijn „smert en last de ruyme hellift te draghen."
3 Tooneel. Eon vertrek in Alphonsus' woning.
Alphonsus geeft zijn paadje Nieuwen-Haen een brief voor
Elisabeth, eene laatste poging om hare liefde te winnen, met
het bericht, dat hij het Hof verlaat. Geraldus, een door liefde
ongelukkig ridder, wil de wijk nemen naar „'t hoogh gheberght" en haalt Alphonsus over om den dooltocht te deelen.
Zijn paadje brengt hem de jobstijding, dat Elisabeth's ,,Adamant ghemoet" onbewogen bleef. Alphonsus valt in zwijm.
4 Tooneel. Het vertrek in Rodderick's woning.
Hersteld van zijne wonde, wil Rodderick „van 't suyen tot
in 't oosten" Alphonsus zoeken, om hem to danken voor zijne
hulp. Elisabeth smeekt hem to blijven. De liefde wint het
van de vriendschap, en beiden besluiten „met believen van
den Koningh,
,,Te reysen uyt den Hof,"

om van Elisabeth's vader toestemming tot hun huwelijk to
vragen.
5 Tooneel. Comisch Intermezzo.
Nieuwen-Haen keuvelt met Griet Smeers, daar ztjn „Miester
van buys is en het heck van den Dam." Maar zijne scherts
is zoo grof, dat Griet hem spoedig verlaat.
6 Tooneel. Het vertrek in 's Konings paleis.
Koning Ferdinand geeft Rodderick en Elisabeth zijne toestemming tot hunne voorgenomen reis, onder boding, dat do
bruidegom hem den „Eerdagh van zijn trouwen" melde, om
hem naar „verdienst en staet" to vereeren. Een bode bericht,
dat Alphonsus op zijn tocht door do Mooren gevangen is
genomen, „en ghestelt"
„In een seer droeven Kereker."

Rodderick biedt zijn „Moorschen Capiteyn" tot inwisseling
aan en neemt met zijne geliefde afscheid van den Koning.
s^
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Hot koor verhaalt, hoe Alphonsus:
„uyt den Kercker los,
Beschrijt syn Appel-grauwe Bos,"

om nieuwe avonturen to zoeken.
V DEEL.
Een Bosch in 't gebergte.
1 Tooneel. Orondatus, Moorsch rooverkapitein, plaatst zjjne
„vijf Mooren" in hinderlaag achter eene „ruyghe Haegh."
Elisabeth komt „met haer dienst-vrouwen" zich in de schaduw
van 't woud vermeien, niet ver van den vaderlijken burcht.
De roovers springen to voorschijn, en slepen de jonkvrouw
naar hunne „Galey".
2 Tooneel. Alphonsus en Geraldus, op hun dooltocht juist
in dat woud doorgedrongen, snellen op het angstgeroep der
vrouwen aan. Drie roovers worden gedood, „de rest vlucht."
Alphonsus knielt met geopend vizier voor de geredde jonkvrouw, en bidt haar:
,,Wilt voor mijn daedt dit swaert, van's Vyandts bloedt bespat,
Oock verwen in het mijn;"

want zijn ongelukkige hartstocht verlaat hem nimmer. Elisabeth biedt haar leven, om hem tot rust to brengen, maar kan
Rodderick's liefde niet verloochenen. Alphonsus zal daarom pogen
zijn lot to dragon, staat op, sluit zijn vizier en maakt zich
gereed de jonkvrouw naar 't slot haars vaders to geleiden.
3 Tooneel. Rodderick komt met gevoig op het bericht van
Elisabeth's ongeval aansnellen, en daar hij in de twee ridders, die haar vergezellen, twee Mooren waant to zien, valt
hij op hen aan en doorsteekt Alphonsus. Met bittere wanhoop
ontdekt hij zijne dwaling, en wil zich van 't leven berooven,
maar wordt door den stervenden Alphonsus hierin verhinderd.
Hij besluit voor zijn vriend eon tombe „van Marber" op to
richten,
,,Daer kunst en kostelheyt als wonder zijn 't aenschouwen."
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„Dit leste," zoo besluit ,,do I n h o u d t van 't T r e u r- s p e l
van Rodd'rick ende Alphonsus", „maeckt het hole
Treur-spel volkomen droevigh : Sluytelijck, sy trouwen; maer
leven niet Lang t' samen. Hier op is ghemaeckt eon uytlegh,
Geestelijcker wijs : daer toe is hier by ghevoeght eon toegiftje."
Doze „toe-gift" maakt van de personen allegorische begrippen:
,,Voor Alphons wilt de Ziel verstaen:
Neemt Rodd'rick voor het Lichaem aen;
En noemt Elisabeth de Werelt."

II.
BESCHOUWING.

I.
Het „Treurspel van Rodd'rick ende Alphonsus"
word „'t eerst ghespeelt op do Amsterdamsche Kamer, in 't

jaer 1611," zooals op den titel van den eersten druk van
1616 is aangeteekend. Het was de eerste proof van B r ed e r o's dramatisch talent. Zoo ooit, dan mag onze beschouwing thans wat toegevende zijn.
De stof voor zijn „R odd' rick" ontleende B rode r o „wt
eon fabulous versiert boeck", als hij zelf bericht in
zijn „Voor-reden aande Liefhebbers der Nederlands c h e R ij m- k u n s t." De zorgeloosheid, waarmee B r e d e r o
over zijne bron spreekt, is oorzaak, dat men die eerst in doze
laatste dagen op het spoor kwam. In 1857 herkende ik in
dit fabulous versierd book den eon of anderen A m a di s-roman.
Behalve uit vole kleine bjjzonderheden bleek dit uit het tweede
tooneel van het vierde deel, waar de Prinses Elisabeth
Eli
den
gewonden R o d d' r i c k komt bezoeken. Reeds in den eersten
„Amadis" van Montalvo (1465-1470) komt Oriana den
gewonden A m a d i s vertroosten, gelijk ook in dienzelfden
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roman de prinses M e ii c i e den zwaar gekwetsten B r u n o
geneest.
Te beslissen uit welken A m a d i s -roman de geschiedenis
van „R o d d' r i c k e n d e Alp h o n s u s" ontleend was, scheen
met het oog op honderd dikke deelen, daartoe te doorworstelen, bijkans onmogelijk. Toch werd ook dit vraagstuk onlangs
beslist door den Neer C. H. den H e r t o g in ,,de(n) G i d s"
van Maart 1885. In zijn artikel: ,,De B r o n van B r ee r o o's
romantische drama's" wijst hij aan, dat „Rodd'rick
ende Alphonsus" even als „Griana" en „de Stomme
R i d d e r" te zaam e d n e bron bezitten n. l.: „E en e s e e r
schoone ende ghenoechelicke Historie vanden
alder-vroomsten ende vermaertsten Ridder Palmerijn van Olijve, Sone vanden Coninck van Macedonien ende vande schoone Griane, Dochter
van Remicius, keyser van Constantinopelen, dewelcke vole wonderlicke avonturen in Karen leven
ghehadt hebben, seer ghenoechelick ende plays ant om les en." 1)
De boekerij der Leidsche Maatschappij van Letterkunde
bezit een exemplaar met de bijvoeging : „E e r s t o v e r g h e s e t
uyt het Castiliaens in Francois ende nu ghetranslateert uyt hot Francois in onse ghemeyne Nederlantsche sprake. Van nieuws oversien ende met
schoone figueren verciert. Arnhem, 1613." Met
houtsn. 4 0.
Dozen druk heeft Bredero voor zijn „Rodd'rick ende
Alp h o n s u s" niet kunnen gebruiken, maar waarschijnlijk
den eersten van 1602, door Dr. J. G. Th. G r a s z e in zijn „L oh rbuch einer allgemeinen Literaturgeschichte"
(1842) II B. 3 Abth. 1 Halfte. S. 405-408 geciteerd.
Ook blijft de mogelijkheid, dat de dichter zich van eene
Fransche vertolking heeft bediend, schoon in het genoemde
1) In het voorbijgaan en zonder betoog sprak Dr. W. J. A. Jo n c kbloet (,,Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde" III
deel, (3de druk), Groningen J. B. w o it e r s, 1881, bl. 226) het eerst over
den „Palmerijn" als bron van „Rodd'rick ende Alphonsus".

BESCHOUWING.

37

opstel van den heer C. H. d e n H e r t o g afdoende bewijsredenen gevonden worden, die voor het gebruik der Nederlandsche vertolking (1602) pleiten. Het is de verdienste van den
hoer D e n H e r to g den geheelen „P a 1 m e r ij n" te hebben
gelezen en daarin het hoofdstuk te hebben gevonden, 't Welk
Bredero als stof van zijn „Rodd'rick ende Alphonsus"
uitkoos. Dit hoofdstuk, het 105 de, is getiteld: „H o e Palm erin ende sijn gheselschap door groot onweder aen
quam in 't Coninckrijk van Spanien ende van de
ongheluckige liefde ende vrientschap van twee
b r a v e R i d d e r e n." Het zijn doze „twee brave Ridderen",
Don R o d d' rick en Don Alphonsus, beiden in liefde ontstoken voor E l i s a b e t h, de „schoonste ende gracieuste"
jonkvrouw aan het hof van F e r d i n a n d en Isabella, die
B r e d e r o in zijn drama doet optreden.
Hij gevoelde omstreeks 1610 lust, om aan het langzaam
opbloeien van het Amsterdamsche tooneel (1600— 1610) mode
to arbeiden. De lezing van Ho o f t' s „G r a n i d a", door hem
in zijne opdracht aan H u g o d e G r o o t eon „Princelijck en
lieflijk" spel geprezen, bracht den jongen dichter, „alsoo (hij)
vermerkte en oogenschijnlyck sagh, dat eon yeghelyck hem
ten alderhooghsten bevlijtighde" voor het tooneel der „Oude
Kamer" to arbeiden, tot het plan zijne krachten aan 0011
drama to beproeven. Daar hij buiten de classieke beschaving
van zijn tijdvak stond, al bescheen hem soms de Weerglans
ervan door zijn omgang met geleerde vrienden, greep hij eene
romantische stof en behandelde die in half oorspronkelijken,
half ouderwetschen trant.
Het dramatiseeren van zulk eene stof bracht zijne eigenaardige moeilijkheden moo. Eon geheelen kring van feiten
dramatisch to groepeeren, Rodderick en Alphonsus to doen
optreden en handelen gedurende de talrijke gebeurtenissen,
die elkander met verrassende snelheid opvolgen, zou niet
altijd even gemakkelijk zijn. Van het tijdstip, waarin de
liefde voor Elisabeth hunne oude vriendschap doodt, tot op
het oogenblik, waarin Rodderick zijn ongelukkigen vriend onwetend doorsteekt, verloopt eon tijdvak, waarin eon oorlog
tegen de Mooren zegevierend gevoerd wordt en eon steekspel,
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op den voet van een godsgericht, met alle zijne gevolgen
plaats grijpt. 1)
Daarom scoot men in den „R o d d' r i c k" op eene menigte
van pal naast elkander gerangschikte feiten, zonder daarbij
eenigszins de kunstgedachte van het geheel op het spoor to
• komen.
Misschien zal zij door het rijmpje :
,,De vrunden moghen kyven,
Maer moeten vrunden blyven

op den titel vermeld, worden uitgesproken. Maar er is hier
veel moor aan eene rederijkersgewoonte, misschien aan eon
uit den „P a 1 m e r ij n" overgenomen spreekwoord to denken,
dan aan eene bepaalde uitspraak der kunstidee, waarop het
geheele werk zou gebouwd zijn. E e n h e i d v an h a n d e ii n g,
de eerste en noodzakelijke voorwaarde voor elk drama, mismissen we in den ,; R o d d' r i c k."
Ook al moeten wij doze zelfde grieven tegen alle volgende
tragicomedien met meerdere of mindere klem in 't licht stelion, wij zullen Loch nimmer vergeten, dat de keus der stof,
ongelukkig van den beginne, op de vorming van het kunstwerk eon noodlottigen invloed hebben moest, eon invloed,
die, bij het dramatiseeren van Italiaansche novellen, zelfs de
meesterhand van eenen S h a k s p e r e belemmerde.
Het comisch intermezzo, met hoeveel bijval wij het begroeten, draagt daarenboven nog het natuurlijke merk van
onvolkomenheid en overdrijving, hot work van den aanvangenden kunstenaar zoo Licht eigen.
Na de hartstochtelijk sentimenteele taal van Rodderick en
Elisabeth treden Nieuwen-Haen en Griot Smeers, echte kinderen van 't Amsterdam uit B r e d e r o's dagen, to voorschijn.
1) Reeds Van Hasselt, (Over do eerste Vaderlandsche
K 1 u gt s p e 1 e n. (1780.) bl. 3) heeft opgemerkt dat de „tijd van den
Rod d' r i c k vooral korter had moeten zijn." Maar het is V an H a s so 1 t,
wiens naam wij om zijne verbazende lectuur onzer comische Letterkunde
met eerbied noemen, om de dus genaamde Aristotelische Eenheden to
doen, welke de Fransch-Classieke school der XVII Eeuw uitvond.
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Nieuwen-Haen is daarbU paadje van Alphonsus en bevindt
zich in het I deel op den Dam, in het IV aan. 't hof van
Koning Ferdinandus. 't Spreekt van zelf, dat hierdoor in het
drama eon storende dissonant ontstaat, die aesthetisch niet
op to lossen is. Maar in de ontwikkeling van B r e d e r o's
talent neemt deze dissonant eene merkwaardige plaats in.
Hij is de e e r s t e openbaring zijner comische kracht.

II.
Het comisch intermezzo in den „R o d d'ri c k" verdient daarom
eene afzonderlijke beschouwing.
De Amsterdamsche volkstaal in den mond van NieuwenHaen, den knecht, en Griet Smeers, „de dienstmaerte," met
ongekunstelde waarheid neergelegd, vormt eon opmerkelijk
comisch contrast met do deftige liefdezuchten van Rodderick
en Elisabeth, juist eon oogenblik to voren ontboezemd; al
zijn de Spaansche ridder en de Amsterdamsche knecht, vrij
zonderling in 't zelfde drama naast elkander geplaatst.
Do twist tusschen Nieuwen-Haen en zijne vriendin over
zijn weidsch pak sluit zich met volkomen recht aan die bemoeizieke nieuwsgierigheid des yolks aan, Welke al wat vreemd
is met domme afkeuring aangaapt. Nieuwen-Haen's verwtjt
aan „de Meysjes" van zijne dagen:
„Die as de Uhecken gaen ghekliedt in langhe reckon,
Die anders niet en lijcken als omghekierde klocken :"
I Deel. 6 Toon. bl. 10. 1)
1) De plaatsen, die wij afschrijven, zijn ontleend aan de eerste uitgaaf
van den „R o d d r i c k", onder den titel: „G. A. Br e d e r o o s// T r en rspel/ Van „Rodd'rick" ende// Alphons y s.// Eerst ghespeelt
op de Amsterdamsche Ramer,// in 't//Jaar 1611. Ende daarna
vervat 1616.// Op de Reghel:// Do Vrunden moghen kyven;//
M a a r m o et en Vrunden b 1 y y e n.// (Wapen van Amsterdam.) 't A msterdam.//VoorCornelis Lodewycksz vanderPlasse// Boeckverkooper aande Beurs, in d'Ita//liaansche Bybel. Anne
1616. 4°."
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Zijn antwoord, als hij van eene „quaen dronkenschap" beschuldigd wordt:
,,Stont yder in zijn kop in 't openbaer gheschreven,
Wat dat by heeft ghedaen, en heymelijck bedreven,
Wat zou men fieltery in sommighe sien staen,
Die nu daegh'lijcks ter Beurs voor vrome Lieden gaen" I Dee!. 6 Toon. bl. 12.

getuigt, dat hij een echt Amsterdammer is, vol critiek en
praatlust.
Nieuwen-Haen's en Griet's afscheid, na hun eerste optreden en heftig krakeelen, als Griet dus begint:
,,Wel hadieu Nieuwen-Haen, ick ga stracks mijn vaten wassen."

Nieuwen-Haen.
,,Wel Grietje, loopje wegh ? Hoort Grietje, Grietje! Griet!
Geeft me dock ierst ien soen

Griet.
,,Wel an, of ick wil of niet !"
I Dee!. 6 Toon. bl. 13.

doet ons aan eene gelijke plaats bij M o 1 i e r e denken, waar,
na een geschil tusschen twee gelieven, beider bedienden zich
dus kijvende verzoenen:
Gros Rene.
,,Qu'en dis tu? Romprons nous,
Ou ne romprons-nous pas?

Marinette.
vois !

Gros Rene.
vois, toi.

Marinette.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vois, toi-meme.
. . . . . .

.

Gros Rend.
Ma foi, nous ferons mieux de quitter la grimace.
Touche, je to pardonne!

.
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Marinette.
Et moi, je te fail grace."
Le Depit Amoureux. Acte IV. Scene 4.

Hoe goring de verwantschap zijn moge, ze mag ter eere
van den Amsterdamschen kunstenaar worden opgemerkt.
Want de maatschappij, waarin hij optrad, was in geenen deele
zoo beschaafd en ontwikkeld, de kunst nog niet zoo algemeen
gewaardeerd, als in de dagen van het luisterrijk Maecenaat
van Lodewijk XIV.
De tweede verschijning van Nieuwen-Haen en Griot kan
ons tot zulke bevredigende uitkomsten niet leiden. Hunne
taal is werkelijk aanstootelijk en grof 1). B redo r o heeft zijne
harde kleuren — later verstond hij het uitstekend die met echten kunstzin to temperen — zoo good mogelijk verschoond.
„Ghy zulter," belooft hij van zijnen „R odd' rick" in de
„Voorreden aen de Liefhebbers der Nederlants c h e R ij m k u n s t :" „niets onbehoorlijcx inne vinden, wel
„verstaende, als ghy wilt overleghen dattet voor de Ghe„meente en 't slechte volck ghespeelt is, die meestendeel
„meer met boefachtighe potteryen, als met gheestighe Poete„ryen zijn vermaeckt. Ten anderen, soo ghy wilt aansien,
„dat Dienstknechts en Maertens anders spreecken als de Edele
„Heeren en groote Joffrouwen."
1) Van Has s e it, (t. a. p. bl. 80.) vind „niets kwaeds" in de eerste
verschijning van Nieuwen-Haen en Griet. „Was het zoo beschaefd als
„Donee gratus eram," dan zou het ontijdig zijn;" merkt hij op, ofschoon
hij even te voren hun tweede optreden „onbetamelijk" noemde, en er
dus over oordeelde: „Zij verwijten malkander eerst al wat niet door den
beugel kan, en scheeren zich met eene ongemanierde en moeielijke
stuurschheid, dat er 't bloed bij neerloopt !" bl. 79.
Geheel overeenkomstig hiermede teekeiit hij in zijne „K r o n ij k van
A r n hem" (1790.) bl. 269, op het jaar 1626 aan: „In dezen winter hadden eenige Borgers voor, om, door de Tooneelspelen van den Amsterdammer Gerbrand Adriaensz. Bredero opgewekt, zijn R odd' r i c k e n d e
Alp h o n s us te vertoonen; edog het werdt hun op den 26 Februarij
afgeslagen; denkelijk, en dus met het grootste recht, omdat de personen
van Nieuwen-Haen en Griet Smeers in dat Treurspel voor 't meest een
taal uitslaan waardoor kiesche ooren gekwetst worden."
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En het publiek der Amsterdamsche kamer heeft met luid
handgeklap dit beweren toegestemd.

III.
Maar ook „de Edele Heeren en groote Joffrouwen" in den
„R o d d' r i c k" verdienen voor korte pons onze aandacht.
Hun denken, gevoelen, spreken en handelen behoort geheel
in de wergild der Amadisridders thuis. B r e d e r o volgt zijn
„P a 1 m e r ij n" in alle trouw en eere. 't Is my ghenoegh dat
ick altemets een vaersje mach dichten !" roept hij in de reeds
vermelde „Voar-reden" uit, en inderdaad de geheele verdienste
van het tragische deel zijner tragicomedie zal in het welslagen zijner berijming moeten gezocht worden.
Alphonsus is de type van den edelen, sentimenteelen Amadisridder, die vriendschap en liefde in hoog idealen zin opvat en
toepast. Vandaar zijne ontboezeming over de vriendschap,
„Liefde" genoemd, terwijl „Minne" de karakteristieke term
voor liefde is:
,,De Liefd' is de Fonteyn van Broederlijcke Minne.
De Liefd' vermagh het al. De Liefd' kan 't al verwinne.
De Liefde is niet licht, sy hoopt, verdenckt gheen quaet.
De Liefde is eon dingh, dat nimmermeer vergaet.
De Liefde, daer sy magh, vermijdt het wederwreken.
De Liefde die bedeckt veel sonden en ghebreken.
De Liefde is lijdsaem, soowel in lief als leydt.
De Liefd' is vriendelijck, en vol langhmoedicheydt."
I Deel. 2 Toon. bl. 3.

Behalve een enkelen verkeerden klemtoon en eon paar
stoplappen verdienen doze alexandrijnen van den jare 1611
eene eervolle melding.
Niet overal echter verkrtjgt men doze uitkomst.
Aiphonsus toont voorts met der daad, dat htj zijne geloofsbelijdenis van vriendschap getrouw in praktijk brengt. Met
eenig egoIsme heeft hij van Rodderick het offer zijner liefde
ten voordeele hunner vriendschap gevraagd. Afgewezen, last
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hij hem in een oogenblik van hachelijk gevaar niet alleen.
Ads hij in 't tornooi zijn vriend ziet afdeinzen, en Elisabeth
verbleeken, vraagt hij:
,,Wel hoe Alphonso, sal
Ick her met mijn ghesicht mijn trouwste Vriendt Bien dooden?
Hij heeft u Rechterhandt nu op het hooghst van nooden.
Hoe kan u dienst, mijn Vrouw zijn immer meerder nut,
Dan ghy haer hartsen-vreught en u Spits-broer beschut?"
III Deel. 4 Toon. bl. 33.

Doodelijk gewond door noodlottige drift van den vriend,
wiens leven hij redde, wiens Elisabeth hij uit de handen van
roovers bevrijdde, waarschuwt hij zieltogende tegen diens
„schrickelijck opset," zich uit wanhoop het leven te bonemen; en Coen hij van Elisabeth eon weigerend bescheid op
zijn schrijven ontving, was hij, naar Amadistrant, behoorlijk
in zwijm gevallen, en had hij tot den zwerftocht besloten,
met dezelfde geestdrift als de vernuftige jonkheer van do
Manch a.
Rodderick is de type van den hartstochtelijken Amadisridder. Soms is zijn vuur met edelen ernst getemperd. Zoo
is zijn gebed voor don aanvang van 't tornooi krachtig en
for van toon:
„Ghy wetet, o mijn Heer! Ghy wetet goede Godt !
De suyverheyt van 't recht in dese mijne zaeck,
Hoe seer rechtvaerdigh dat den buyt my viel te lot,
Dat weet Ghy, o mijn Heer! Ghy wetet goede Godt !
Hoe dat ick wierdt verheert, hoe dat ick wierdt bespot.
Gunt my door dit ghevecht het mijne met de wraeck.
Ghy wetet, o mijn Heer! Ghy wetet goede Godt !
De suyverheyt van 't recht in dese mijne zaeck.
Dus doet Heer door de strijdt een oprechte uitspraeck."
III Deel. 3 Toon. bl. 32.

Ook Rodderick valt in zwijm, als hij bemerkt in woeste
drift zijn vriend gedood to hebben, en zijne wanhoop is zoo
uitbundig, dat B r e d e r o in de „V o o r- r e d en" waarschuwt:
„Is daer yets inde raserny van Rodderick, dat teghens de
billickheyt werdt ghesproken, denckt, dat het dulheyt is die
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hem daertoe aenporden, en niet des maeckers sin, die hem
garen souw wt sulcke verwarringhen houden."
De aangenaamste verschijning der geheele tragicomedie is
Elisabeth, vurig, trouw en oprecht in hare liefde. Dat getuigt
de bekentenis dier liefde, als ze zich onbespied waant:
„Ach ! als ghy my ontmoet,
Verwandelt my mijn bloedt:
Dat door 't krachtigh opstyghen,
Een eerbaer schaemt doet kryghen.
Soo yemant van u praet,
Verandert mijn ghelaet:
Ick stamer in mijn spreken:
Mijn redens blijven steken."
I Deel. 2 Toon. bl. 5.

Doze naleveteit van gevoel — in de zoo opmerkelijke drievoetige versmaat uitgesproken — verwisselt zij voor epischen
pathos, als zij in den kring der hovelingen zich verstoord
waant over den driesten briefschrijver, Wiens toeleg zij rustig
afwacht:
,,ghelijck de vaste rotsen,
Die de buld'rende zee met stormen schijnt to trotsen.
Of hyse woest an-cast, becinghelt en besluit,
Hij stoot, en doodt zijn kracht, dat by to rugghe stuyt,
En vliedt vast over-hoop, als moeloos en verslaghen;
Soo dat de baren bangh haer selven vlugtigh jaghen.
Maar de moedighe Rots die staet al even kuyn,
En kranst in spyt van hem zijn onwinlijcke kruijn.
Alsoo verhoop ick moo."
II Deel. 1 Toon. bl. 18.

Heeft B r e d or o doze vergelijking in den „P a 1 m e r ij n" gevonden, dan heeft hij ze niet ongelukkig berijmd, al is zij in
den mond van Elisabeth wat hard.
Dat Elisabeth naar het Leger van den gewonden Rodderick
ijlt, is geheel in den haak op 't standpunt der Amadisridders.
Ook in de oudste Britsche ridderpoezie wordt Lancelot, na
het drinken uit eene vergiftigde bron, door eene jonkvrouw
verpleegd. 1)
') Prof. Jonckbloet, „Geschiedenis der Midden-Nederl.
Dichtkunst." I. D. b. 361, 362.

BESCHOUWING.

45

In de Amadisromans komt dit met dogmatische vastheid
terug. Eene enkele plaats uit den Franschen A m a di s, naar
Herb eray's bewerking — mij door Saint-Marc Girard i n 1) bekend — moge dit staven:
„Voici, disait la reine de Bretagne au chevalier Bruneo
grandement blesse, voici ma fille qui entend tres-bien fart
de chirurgie, laquelle vous visitera souvent." Bruneo recut
cette parole tout autrement que la reine ne l'entendait, pour
ce que it aimait Melicie de tout son coeur .... Lors la reine
se retira, laissant sa fille et quelques-unes de ses demoiselles
pour regarder a ce qui luy etait necessaire. Au moyen de
quoy, Melicie se vint asseoir tout au plus pres de luy et en
part, dont it pouvait aisement voir 1'excellence de la beaute,
qui lui causait tant d'aise et de bonheur quo it n'eut voulu
titre sain de sa plaie nouvelle, sentant l'ancienne, qu'amour
luy avait faite, recevoir allegement par le gracieux propos
quo luy tenait la jeune princesse, qui l'assura qu'en brief
it serait gueri, pourvu qu'il fit entierement ce qu'elle lui
commanderait."
„A m a d i s do G a u 1 e." Edit. de Paris, 1557, t. III. p. 22.
Zeer opmerkelijk is Elisabeth's zang in het woud, waaruit
wij doze strophen kiezen:
,,De Son met vinnigh branden
Backt d'Aerden in een korst;
Dies d'uytghepompte Landen,
Die lyden drooghe Dorst,
Verstickent in haer borst:
Het nutte voedsaem Graen
Dat vruchteloos blijft staen
Heel uytgheput vergaen."
,,Siet de bewelde 2) Waghen,
Raeckt met sterek dringhen voort,
Door des Menners anjaghen
Van sweep of ouwd' spoet-woort,
Als sijn Ghespan dat hoort,

1) „fours de Litterature dramatique" (6Ed.)TomeII.p.370,371.
2) In het zand vastgeraakt.
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Het bruyckt uyt vrees sijn kracht,
Tot dat het lost sijn vracht,
Daer rust haer last versacht."
„Seer soot laet hem bier hooren
't Voghels ghetierelier:
Hoe lieff'lijck rieckt den Dooren,
Ghehouw'lijckt aen den Lier 1)
Vermaeghd' met d'Eglentier,
Die nu op 't schoonste bloeydt,
En so langh jeughdigh groeyt,
Tot hij sijn selves snoeyt."
V Deel. 1 Toon. bl. 51.
Dat B redo r o H 00 ft s „Princeltjck en lieflijck Spel van
G r a n i d a" met vrucht . en bewondering gelezen had, zouden
wij reeds naar aanleiding dozer niet ongelukkige proof van
lyriek mogen besluiten, had hij het niet doen blijken in zijne
opdracht van den „R o d d' rick" aan „d en Ede ion, Er e n tsesten, Hoogh-gheleerden, Wel-wijson, seer voorsienighen Heere Huyghe do Groot.
Aan het einde van ieder der vijf deelen, vindt men volgens rederijkersgebruik eon verhalenden en moraliseerenden
koorzang, en ten slotte zelfs eene allegorische uitiegging, die
behalve eenige vrij goede regelen, niets merkwaardigs aanbieden.
Vat men onze uitkomsten, aan 't slot dozer beschouwing,
saam, dan blijkt : dat eenheid van handeling, harmonie van
deelen en geheel tevergeefs gezocht wordt; dat do karakterschildering, voor het tragische deel, zich getrouw aan
den „P aim or ij n" aansluit ; dat de berijming niet ongelukkig, in den lyrischen zang reeds vrij wel, geslaagd is; dat
eindelijk, het comisch intermezzo, wat ruw van tint, door
B r e d e r o's eigenaardige behandeling do belofte eener schoone
toekomst in zich sluit.

1)

Lariks- of Lorkenboom.

DERDE HOOFDSTUK.
HET „SPEL VAN GRIA.NE."

I.
INHOUD.
,,Les romans de chevalerie sont plein des
inconstances et des jalousies des amants. Partout, a cote de l'amour fidele, se rencontre
l'amour volage."
SAINT-MARC GIRARDIN.

I DEEL.
1 Tooneel. Comische Proloog.
„Bouwen Langh-13jf, eon Boer", komt „met ztjn wijf Sinnelijcke Nel van GooswQghen" van zijn tocht naar de stad terug,
en laat zijn pijpje lustig dampen. Nel ergert zich aan do
tabakslucht en verwi}st Bouwen naar de „Taback-huysen."
Bouwen troost zich door het „Stee-volck," dat hij op z^jr^
weg ontmoet, eenige huismansopmerkingen naar 't hoofd to
werpen.
2 Tooneel. „De Bloemhof" achter Keizer „Remicklus"
paleis to Konstantinopel.
Prins Florendus van Macedonie, naar Konstantinopel gekozen door den roep, die or van 's Keizers dochter, wegens hare
uitstekende schoonheid, uitging, heeft reeds met den Keizer
tegen de „Sarasijnen" gestreden, en zich de liefde van Griane,
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„des geysers dochter", verworven. Met „een Vingerlingh van
Gouwd" zond zij de belofte, in haren bloemhof hem to
zullen opwachten, wanneer „de bruyne nacht de Aerde gants
bedekt."
3 Tooneel. Griane wacht met ongeduld het uur, waarin ze
Florendus spreken zal. Ze heeft hem verpleegd, Coen hij gewond
uit den strijd kwam. Sinds dien dag heeft ze hem liefgehad.
Zij wil hare liefde Iiiet verbergen, en trotseert er alles om.
,,Of," vraagt ze
,,Souw my de naem van eer, mijn soetste vruecht onthouwen?
Soo waer ick liever dan een Ambachtsman zijn vrouw,
Eer ick de dochter van de Keyser wesen wouw."

4 Tooneel. Lerinde „de voedster", is vol vrees, dat do
samenkomst der gelieven ontdekt zal worden.
,,Het schurende ghekraeck van achter d'Haghe-dooren"

kondigt haar de komst van Griane aan, Wier ongeduld zijn
toppunt bereikt.
5 Tooneel. Florendus, van ztjn vriend Frene vergezeld,
klimt over „de hooghe muren," die hem van Griane scheiden.
Frene blijft aan gene zijde de wacht houden. Lerinde verwijdert zich. Als zij eerst uitvoerig van hunne liefde hebben
gehandeld, vertelt Florendus, hoe hij haren vader om hare
hand vroeg, en hoe de Keizer hem meedeelde, dat reeds
eon huwelijk tusschen haar en Tarisius, „Neef van de Keyserin", Wien hij eons 't levee in den krijg gored had, besloten
was. Griane wil niets van zoodanig huwelijk weten, en neemt
den voorslag van haren geliefde aan, met hem naar Macedonia
to vluchten. Maar de morgenschemering begint.
,,De dagheraet vertoont haer roode kaken,
Vertreckt mijn troost !"

waarschuwt Griane, en noode neemt de gelukkige minnaar
afscheid.
6 Tooneel. Eene zaal in 't paleis van Keizer Remicklus.
Do „Keyser, in zijn grootste waerdicheyt sittende", hoort naar
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de beden zijner „Groot-vorsten" en „Lants-heeren", waaronder
Florendus en Kaniam, „Keyzers Soon." Florendus vraagt en
verkrijgt oorlof om het Byzantijnsche hof to verlaten. Kaniam
meldt de komst van een Hongaarsch gezantschap. Om het
waardig to ontvangen beveelt de Keizer: „de zalen van het
Marmer-steen Palleys" met „blinkered Goude-Laken" to stoffeeren, „het Marckt-veld met Krijchslien" to bezetten, en „al
't plaveytsel met Vylsel van Fijn-Goudt" to bestrooien.
7 Tooneel. „D' oorsaeck van 's volex vreught", het luisterrijke gezantschap, is Griane droefheid. 't Zijn de bloedverwanten van Tarisius, die haar ten huwelijk komen vragen.
Haar besluit met Florendus to vluchten staat or to vaster om.
Hot koor gispt de dwaasheid van het „tochtigh" minnenf
dat zoo spoedig „kan verkeeren."

II DEEL.
1 Tooneel. De Bloemhof van 't 1 Deel.
Tarisius, door „quade Arch-waen" en „jaloesyen" gedreven,
plaatst eenige wachters bij den muur en verwijdert zich.
Florendus beklimt daarop met Frene den muur, Griane jjlt
met Lerinde naar hem toe. Do wachters maken gerucht.
Eene schermutseling tusschen hen en de schakers volgt. Griane
valt in zwij m.
2 Tooneel. De Keizer komt met zijne „Lijfwacht" ijlings
aangesneld, bestraft de sidderende Griane, en doet haar naar
een „swarten kercker" voeren. Hij beveelt zijnen ridders Florendus, die verdwenen is, „de wegh to onderscheppen."
3 Tooneel. Florendus en Frene toeven nog eene poos in
den bloemhof, voor weinige oogenblikken nog vol rumoer en
licht, nu geheel verlaten, daar de Prins eene laatste wanhopige poging wil aanwenden, om Griane to scbaken. Frene
betoogt de ijdelheid en het gevaar van dit voornemen.
4 Tooneel. Eon kerker.
De Keizerin beklaagt met diepe roues haar kind:
,,soo teeder opghevoedt
In een so strenghen plaets besloten :"
4*
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Griane geeft voor, nets van 's Prinsen komst to hebben
geweten, maar wil Bever den kerker :
,,Dan al de vryheyt soet, die (haar) niet kan behaghen,
By ongheliefde Ga !"

Do moeder hoopt:
„des Keysers Hart, en kiezel-steen Ghemoet
Met weecke tranen blanck,"

to zullen vermurwen.
5 Tooneel. De zaal van 't vorige Deel.
Tarisius bepleit Griane's zaak voor den Keizer. Remickius
huldigt zijn edelen zin en belooft hem:
,,wederom Gryane tot een vrouwe."

Het koor wijst op do ijdelheid der menschelijke plannen
en voornemens.
III DEEL.
1 Tooneel. Eon woud in Macedonia.
Eenzaam dwaalt Florendus door 't woud, en klaagt over
zijne ongelukkige liefde. Eon page brengt hem eon schrijven
van Griane, waarin zij do warmste verzekering harer trouw
en min uitstort.
2 Tooneel. Do kerker.
Griane roept in bange wanhoop den dood in, daar ze hare
schande niet langer verbergen kan. Om hare zwangersch ap
to bedekken, besluit zij haar lager niet moor to verlaten.
De Keizer komt met Tarisius, en beveelt haar hem als
gemaal aan to nemen. Griane beweert hare onwaardigheid tot
zoo hoog eene eer, daar ook het politiek belang van haren
vader zulk huweljjk niet vordert: want," zegt ze tot Tarisius:
,,wy, so na verwanf van beyde de gheslachten,
En hebben so mijn dunckt gheen oorlogh to verwachten."
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Ook vordert haar „swacken staet" eer een „kleedt" tot hare:
„droeve uytvaert
Dan 't prachtighe ghewaedt dat ghy tot bruyloft spaert."

Tarisius laat haar volkomen vrijheid naar goedvinden to
beslissen.
3 Tooneel. Comisch Intermezzo.
Bouwen Langh-lijf, van melkemmers en juk voorzien, biedt
zijne „moye, klare, ochtent melck" aan:
,,Myn wijf is puntich, en suyver;"

verzekert hij:
Ick gheef goet-koop, burghers, het minghellen om ien stuyver;"

en wat de lastertongen betreft, die volhouden, dat:
„de heift melck is, en 't angder uyt de sloot,

ze mogen op zich zeiven toezien.
4 Tooneel. De kerker.
Griane heeft in een Broom de waarschuwing ontvangen,
haars vaders wil niet langer to weerstreven. Ze geeft Tarisius
hare toestemming tot hun huwelijk onder boding, de „TrouwTriumph" nog eene poos uit to stellen.
Het koor verhaalt, hoe Griane eon wichtje ter wereld bracht
en het „een knecbt" vertrouwde, om schande to vlieden.
IV

DEEL.

1 Tooneel. Eon open veld, met eene boerenwoning in 't
verschiet.
Kardin, „de knecht", heeft den last ontvangen, Griane's kind,
door de weenende moeder met veel wroeging afgestaan, bij een
„Kluysenaet of Harder" to brengen. Hij maakt zich die taak gemakkelijk door het eenvoudig in 't veld ten vondeling to leggen.
2 Tooneel. Comisch Intermezzo.
Bouwen is disperaat. Zijn wijf word moeder „van een doot
kynt." Liever mist hij eene van zijne „alderbeste koeyen."
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,,Hoe sal Symen, en Tymen, en Jeelis, en Kneelis, en (Jeelis en
Meelis voeren de vlagh,"

klaagt hij. Maar plotseling wordt hij getroffen, door het gekrijt van 't wichtje, zooeven door Kardin verlaten. Hij neemt
het op en gist, dat het daar gelegd zij door:
,,een Haechse Juffer; of (van) bier uyt de stadt,
Die sukke vervaerlijcke wronghen hebben."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ick Belt de buren wijs-makers dat het mijn kynt is, — — Die move jonghen lacht mij toe,"

besluit Bouwen, en merkt op, dat het kind:
,,ien kruysje an zijn Hooft, en ien gouwe kettinghe om zijn hals"

heeft. Zijn wijf zal het als haar eigen jongen opvoeden.
3 Tooneel. Eene gaanderij in Remicklus' paleis.
Kardin, uit de zaal, „die schier van blydschap barst", waar
ridders en edelvrouwen „pompeuselijck" ten dans gaan, gekor on, besluit Florendus van Griane's ontrouw niet onkundig
to laten. In bruidstooi kan Griane's de wroeging over haar
gedrag niet ontvlieden. Zij zal zoo spoedig mogelijk het Byzantijnsche hof ontwijken, want Tarisius beloofde haar weldra :
„Na 't oude Edel Hof van 't rijcke Hongerijen,"

to vertrekken. Tarisius, die haar komt terugl eiden naar
't feest, herhaalt zijne belofte haar zoo ras mogelijk naar zijn
vaderland to zullen brengen.
4 Tooneel. Het woud in Macedonia.
Florendus ontvangt door eon bode het bericht van Griane's
huwelijk en valt in zwijm.
5 Tooneel. Allegorisch Intermezzo.
„De oude Tijdt" verhaalt, hoe or twintig jaren verliepen,
sinds de laatste voorvallen; hoe Florendus in Macedonia,
Tarisius in Hongarije regeerde, en hoe Palmerijn, de vondeling,
aan 't hof van Florendus kwam, zich voorts door ridderlijken
zin onderscheidde, en zoo onbewust zijne vorstelijke geboorte
openbaarde, waarom zijn vader, zonder to vermoeden dat hij
zijn zoon was, hem „Bidder gheslaghen" heeft.
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6 Tooneel. De hoofdkerk to „Budda."
In pelgrimsgewaad knielt Florendus voor 't „hoogh Altaer"
met Frene, zijn vriend. Twintig jaren der ontrouwe getrouw,
s zijn eenige wensch Griane nog eons to ontmoeten. Hij weet,
at zij ter mis komen zal, en, als hij haar met haar vrouwentoot naderen ziet, zijgt hij op de trappen van 't altaar moon.
IJlings komt Lerinde aansnellen, om to vernemen, wat den
vromen „Vader" deert, en den vermoeiden pelgrims de plaats
aan to wijzen :
,,Daer aelmis Wert ghedeylt de vremde arme luyden."

Florendus smeekt haar der koningin om eon kort onderhoud to vragen, 't Welk Griane schoorvoetend toestemt, terwijl
Lerinde betoogt, hoe veilig zij dit doen kan:
,,Onder de naem van 't wonderlijcke hayligh-last,
Van Pallestijns ghebercht, en van ons Heeren graf."

7 Tooneel. De gulde Zael" der ,koningin in Tarisius' paleis.
Florendus verzoekt der koningin hem van „den dieren Bede"
van trouw to ontslaan. Tarisius, die het wegzenden der „Staetjufferen" verdacht voorkomt, treedt plotseling op de pelgrims
toe. Florendus verdedigt zich met een onder zijn pij verborgen dolk en doodt den op hem aanvallenden koning. Op het
alarmgeroep van eon page worden beide pelgrims door eene
groote menigte omgeven. Eon wanhopige strijd wordt gedurende eenige oogenblikken gestreden. „De kloecke Prins van
Peere" herstelt de orde en gelast: Griane met de twee pelgrims gevankelijk naar Konstantinopel to doen voeren, opdat
Keizer Remicklus uitspraak doe over hun lot.
Het koor bezingt het gebeurde en wijst op het treffende
van de plotselinge verschijning des doods.
V DEEL.
1 Tooneel. De zaal van 's Keizers paleis van 't 1 Deel.
Promptalion en Oudin, Hongaarsche Magnaten, verwanten
van Tarisius, beschuldigen Griane voor den keizer van overspel en moord. De keizerin spreekt het vermoeden uit, of men
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soms niet door valsche beschuldigingen Griane zoekt uit den
weg to ruimen, om de teugels van 't bewind to voeren:
„Als over-vooghden van de Princesse Hermiede,"

Griane's dochter. Zij zelve en hare dochter bepleiten hare
onschuld en deelen het gebeurde naar waarheid mee. De
keizer gelast ook Florendus to doen verschijnen.
2 Tooneel. Florendus verhaalt evenzoo het gebeurde. De
keizer beveelt, dat de zaak in eon tornooi zal beslecht worden.
Eon page bericht, dat „twee Aventhuriers stout" zich aanbieden om voor do eer van Griane to strijden.
3 Tooneel. Eon tornooiveld.
Palmerijn van Olijven en zijn wapenbroeder Friso treden
voor Florendus en Griane in 't krijt. Na eon kort govecht
worden de Hongaarsche Grooten overwonnen. Palmerijn is
licht gekwetst.
4 Tooneel. Eon vertrek in 't keizerlijk paleis.
Griane begeeft zich met hare „Jofvrouwen" naar den gewonden Palmerijn. Eon plotselinge kreet en het bevel aan
haar gevolg zich to verwijderen, wekken de verwondering
van den gekwetsten ridder. Met huitengewone belangstelling
vraagt Griane hem naar zijne ouders en geboorte. Als hij
haar verhaald heeft, hoe hij door eon huisman „int ghebercht
van Olijven" is gevonden, omhelst de gelukkige moeder haar
kind onder hartstochtolijke tranen. Zij had hem aan 't roode
kruisje op zijn voorhoofd, en aan den gouden ketting aan
zjjn pals terstond herkend.
5 Tooneel. De zaal van 't 1 tooneel.
Palmerijn verklaart den keizer en 't geheele hof het geheim
zijner geboortte, en verkr }gt vergunning tot eon huwelijk tusschen zijn vader en zijne moeder. Als ieder dus gelukkig is,
herinnert Palmerijn den keizer:
,,Ghedenckt, dat hier de man ontbreeckt,
Die mijn so lieffijck heeft ghekoustert en ghekweeckt,
Meest al mijn jonghe tijdt."

Kardin wordt gelast hem op to zoeken, daar de keizer
hem tot ztjn ,,Hof-meester" benoemt.
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7 Tooneel. Comische Epiloog.
Bouwen Langh-lijf zit bij zijn „spinne-oriel" met zijn Nelletje
to keuvelen over hun „reyn Huys-raetje", hun vaten en
tinnewerk, en wordt van tijd tot tijd door zijn wijf gekapitteld
over zijn kroegloopen. Als Kardin hem nu komt vragen naar
't kind, voor twintig jaren door hem gevonden, vertelt hij,
hoe Palmerijn op zijn vijftiende jaar hem met zijn „ienighste
ouwste Seun" ontloopen is, en belooft hij Kardin gaarne al
wat er kostelijks in zijn huismanswoning voorhanden is,
zoo deze hem eenig bericht van de gevluchten kan meedeelen.
Kardin verhaalt hem nu van de jongste gebeurtenissen aan
't Byzantijnsche hof. Bouwen eischt in blijde haast zijn „suendaeghs klieren," en besluit met de opmerking:
,,Siet Kyeren oft op de wereld niet — Ye r k i e r e n k an;
Gisteren was ick ien Boer, en nouw ben ick ien Edel- man."

Het koor bezingt Gods zorg, waardoor 's levens zwaarste
rampen ten goede kunnen keeren.

BESCHOUWINGF.

I.
Op „Sondagh voor Kermis van 't Jaer 1612", als de titel
der eerste uitgaaf van 1616 aanwij st, werd de G r i a n e het
eerst door de Kameristen: „In Liefde Bloeyende" vertoond.
W a g e n a a r 1) meent, dat dit op de Brabantsche Kamer: „Wt
levender Jonst" zou geschied zijn. Daar zijn gevoelen door
geenerlei argument gestaafd is, wijzen wij des to eer op den
uitroep van Palmerijn, in 't V Deel, 3 tooneel:
„God laet den Keyser groeyen,
In wijsheyt, in voorspoet, in vree, In ii e f d e b 10 eye n !"
1) „Amsterdam" enz. II D. fol. bl. 364.
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Het devies der Oude Kamer kan hier door B r e d e r o met
goon ander doel gebezigd zijn, dan om den kamerbroederen
hulde to doen en de toejuiching der aanschouwers uit to
lokken ; op het tooneel der Brabantsche kamer moest het eon
hors-d'-oeuvre zijn.
De stof zijner G r i a n e vond hij in den reeds vermelden
Palmerijn-roman: „Eene schoone Historie van den
Ridder Palmerijn van Olyve ende van do schoone
G r i an e." (Arnhem. 1602. 4°, 1613. 4°.). Hoe weinig de Palmerijn zich boven zijn voorgeslacht der Amadissen mag verheffen, heeft men reeds uit zijne veroordeeling door den pastoor in de boekerij van D on Q u i j o to vernomen. Reeds word
op vijf Fransche vertalingen gewezen, waarbij nog twaalf
Italiaansche, eene omwerking in verzen van L u d o v i c o
Do 1 c i en twee Engelsche zouden kunnen gevoegd worden. 1)
Uit het optreden van den ridden P a l m e r ij n v an 01 ij v e
bleek het aanstonds, dat doze roman als bron voor dit drama
had gediend. Word in zijne eerste tragicomedie maar eon
hoofdstuk (het 105 de) uit den „P aim e r u n" gedramati eerd,
voor zijne „G r i a n e" koos B r e d e r o den hoofdinhoud van
den geheelen roman, zoo ver die in de hoofdstukken 6, 7, 8,
9, 10, 89, 90, 91, 94, 95, 96 en 98 der uitgave van 1613
wordt omschreven. De verdienste doze hoofdstukken to hebben aangewezen komt toe aan den hoer C. H. d on H e r t o g
in zijn G i d s-artikel (Maart 1885) : „D e b r o n n on van B r e er o o s r o m a n t i s c h e s p e l e n." Eene andere ontdekking van
denzelfden verdienstelijken auteur betreft zekere verwantschap
tusschende „Griane" en Shakspere's „Winter's Tale."
Hot staat vast, dat B r e d e r o 's bron, de „P a 1 m e r uj n van
O 1 ij v e", zeer ver verwijderd is van S h a k s p r o's bron, de
novelle van Greene, „Pandosto, the Triumph of
Time". Toch heeft de hoer C. H. d on Her tog het waarschijnlijk gemaakt, dat B r e do r o, die to Amsterdam in 1612
de vertooning der Engelsche tooneelspelers bijwoonde, wellicht
ook S h a k s p ore's „Winters tale" heeft gezien.

i)

(fir r a

s z e. t. a. pl. bl. 422, 423.
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Dat onze vlugge Amsterdammer niet geheel tevreden was
over den buitengewonen bijval aan de Engelsehen geschonken,
bleek reeds uit zijn „M o o r t j e" (III Bed., bl. 34, uitg. 1638)
en uit zijne toespraak aan het publiek der 7,0 u d e K a in e r"
onder den titel: „Gheeft Lust" (Nederduytsche Poemat a, bl. 64— 66, editie 1638). Hij schijnt er steeds voor
geijverd te hebben aan de concurrentie der vreemde acteurs
afbreuk te doen. Nu kan hij getroffen zijn door zekere toevallige overeenkomst tusschen „P a 1 m e r ij n" en de fabel van
S h a k s p e r e's „W i n t e i s Tale", en daarom besloten hebben in zijne „G r i a n e" een Hollandsch pendant van „W i n t e r s
Tale" te leveren.
De Neer D e n H e r t o g heeft op de volgende punten van
overeenkomst gewezen : In „G r i a n e" (TI dee]) laat de keizer
zijne dochter Griane, in „Winters Tale" de koning
L e on t e s zijne gemalin H e r m i o n e in den kerker sluiten.
In „G r i a n e" (II deel) brengt K a r din het kind weg, in
" Winter's T al e" An t i go n u s. Evenals het eerste wordt
gevonden door B o u w e n L a n g -1 ij f, wordt het laatste door
een schaapherder opgenomen. In beide stukken treedt in het
O de bedrijf D e T ij d op, om mode to deelen, dat er in de
„G r i a n e" twintig, in ,Winter's Tale" zestien jaren verloopen zijn.
In „G r i a n e" wordt het tooneel der handeling na het vierde
deel overgebracht naar Buda, in „W i n t e r s T a 10 " naar
Boheme. In „Griane" komen Florendus en Prone als
pelgrims verkleed onder de mis tot G r i a no, in „W i n t e r s
Tale" zoeken P o 1 y x e n e s en Camillo, eveneens verkleed,
Per di t a onder de herders en herderinnen op.
In het vijfde deel van „G r i a n e" wordt B o u w en L a n g h1 ij f hofineester en beweert:
Siet Kyeren oft op de werelt niet V or k i e r e n k an,
„Gisteren was ick ion Boer, en nouw ben ick ion Edelman !"
In " Winter's T al e" maakt de schaapherder aardigheden
van hetzelfde allooi:
„Come, boy; I am past more children, but thy sons and
daughters will be all gentlemen born !"
Voegt men hierbij, dat S h a k s p ore's „Winter's Tale"
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te Londen het eerst gespeeld is den 15 Mei 1611, dat de
Engelsche tooneelspelers in 1612 te Amsterdam optraden, en
dat „G r i a n e" in dat zelfde jaar werd vertoond, dan verkrijgt
de gissing des heeren C. H. d e n H e r to g zeer hooge waarschijnlijkheid.
Dat een roman van Europeesche vermaardheid als de Palmerijn geschikte stof voor een drama moest leveren, zou een
jonkman, als B r e d e r o, die zich in het begin zijner dramatische loopbaan bij het historische zinnespel had aangesloten,
en die buitengemeen was ingenomen met de schildering van
ridderlijke courtoisie, niet onaannemelijk voorkomen. Dat hij
niet tegen de zwarigheden opzag, eene lange rij van feiten in
zijn drama over te brengen; dat hij er niet aan dacht, zoo
mogelijk een enkel hoofdfeit of te zonderen, of althans de
aandacht der toeschouwers op de kunstgedachte van het geheele drama to bepalen, getuigt, dat hij zich op eon terrein
beyond, 't Welk hij nimmer als meester betreden zou.
Maar ditmaal had zijn keus ook eene gunstige zijde.
In het eerste deel dozer tragicomedie kon eene soort van
dramatischen knoop gelegd worden, die wederom in het laatste
zonder gewrongenheid mocht worden opgelost. Het kind der
schande, in eon uur van wanhoop verstooten, treedt met echt
ridderlijken zin op, als de eer zijner moeder ten onrechte bezwalkt wordt. En hij weet niet, dat hij voor zijne moeder
strijdt. Als Griane haar kind aan het roode kruisje op zijn
voorhoofd herkent, worden we aan eon der beste tooneelen
van ons oud Abel-Seel van „E s m o r e i t" herinnerd, waar de
gekerkerde koningin door eon kostbaren band, met rijke wapenen geborduurd, haar zoon terugvindt. De stof was hier
rijker en beter tot dramatiseering geschikt, dan bij den „R o dd' r i c k." Ook het comisch intermezzo is met moor talent bewerkt en beslaat eene gewichtige plaats. Bouwen en Nelletje
verschijnen nog wel als „opregte Amstellanders midden in
het paleis van Konstantinopel, gelijk de dronken Sly in
Shakespeares : „T am in g o f the Shrew" '), en zijn chronologisch nog altijd even onverklaarbaar, maar reeds hebben
1 ) Willem de Clercq. Verhandeling, enz. bl. 117.
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zij aan de handeling deel en vervullen zij als pleegouders
van Palmerijn eene belangrijke rol. B r e d e r o's greep in
Palmerijn's geschiedenis getuigt reeds van aanvankelijke ontwikkeling. Wel kunnen er nog een aantal „uytkomsten"
zonder eenig gevaar uit de „G r i a n e" worden gelicht; wel mag
er nog getwijfeld worden, wat den toeschouwers het meest
treffen zal: Florendus' trouwe liefde, door het huwelijk met
zijne Griane eindelijk beloond, of wel het lot van den vondeling, die onbewust zijn vorstelijk bloed zich waardig betoont,
of wel eindelijk Griane's laffe zwakheid, die zoo veel geluk
bij de ontknooping niet verdiend had; dock tevens mag er
op gewezen worden, dat de hoofdindruk met oneindig weer
losheid en meesterschap over den vorm 1), dan er in eenig
eventijdig produkt der Rederijkers valt op te merken, is weergegeven ; met eene losheid en een vrijen zwier, die der
„G r an i d a" nog wel niet in alle deelen op zij streeft, maar toch
eene betere toekomst aan het nationaal ernstig drama voorspelt.
B r e d e r o's behandeling is echter niet alleen karakteristiek
door de gelukkige teekening zijner comische figuren, zijne
geliefde lijfspreuk: „Het Kan Verkeeren" — vroeger beter
bekend en gewaardeerd, dan het beste, 't Welk hij zijn vaderland heeft geschonken -- is het veelzeggende moreele wimpeltje, waaronder hij het schip zijner „G r i a n e" van stapel
deed loopen. Hij wijst er uitdrukkelijk op in zijn „Inhout" :
„Waerin" — zegt hij van dezen arbeid -- „wel naecktelijck
wert afghebeeldt de veranderinghen der tydelijcke dinghen,
sulck dat een yeghelijck in gheen voorval der selvigher hem
al te vast moet binden, dat is, hem in voorspoet niet al to
seer verheughen, noch in teghenspoet hem al to seer ver-

1) „In de G r i a n e vinden wij alle vereischten" — wat den norm aangaat -- van een Spel uit den tijd van Lopez de Vega en Shake sp e are;" is het oordeel vain d e Ole r c q, die er echter terstond bijvoegt : „letterlijk is bier het gezegde van B oil e a u omtrent het Spaansche Treurspel verwezenlijkt:
La souvent le heros d'un spectacle grossier
Enfant au premier acte, est barbu au dernier."
bl. 115, 116.
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slaen, maer altoos ghedencken op den Reghel daer 't Spel op
ghebouwt is, to weten: „'t A an V e r k e e r e n."
Daarom klinkt zijne spreuk ons van de eerste tot do
laatste bladzijde dozer tragicomedie tegen, en komt het koor
ons tot vijf malen toe eene variatie op het geliefde thema
voordienen. Als eon tijdvak van twintig jaren tusschen twee
tooneelen moot verloopen, treedt de grijze Tijd met zeissen en
zaridlooper op, om de toeschouwers van doze omstandigheid
to verwittigen. Zoowel zijne, misschien aan S h a k s p or e
ontleende, verschijning, als de ijverige behartiging van moreele
lessen, staven B r e d e r o's verwantschap met de Rederijkers,
en wijzen er wederom op, Welke de historische ontwikkeling
van het drama ten onzent zou geweest zijn, zonder den invloed
der Renaissance.
Eon uitstekend blijk, hoe hij dien invloed gewaar word, en
er zich tegen verzette, geeft hij in zijne: „V o o r-r e d e n a e n
de Verstandighste Rijmers der Nederlandsche
Poesye" voor de „Griane":
,,Nadien my de vliesen van verwaentheyt zijn afghedaen,"
vangt zijn protest aan, „door de teghenwoordighe aidervernaemste en treffelijkste Dicht-schryvers van onser Eeuwe,
hebbe ick (dan to laet) bevroet, dat ick in mijn vernuft met
blinde streecken schermutselde. 'T is waer dat ick moor op
het aensicht mijns beghinsels sack, als op de voeten van
mijn uytkoomste, dies ist ghevallen dat ick in eon groote
Doolhof van ghebreken ben gheraeckt, so wel in den loop der
ghemener woorden, als oock in de verdelinghe der wercken,
en der tyden, sulckx dat ick teghen 't ghebruyck der Griecken, Latynen en Franschen hier in hob ghevoeght eon Tijt
van moor dan 20 jaren, daer sy lieden selden moor daghs
namen, dan eon Etmael, twee of minder. Is hier niet kunstelijck ghereden-kavelt, noch van onsienlijcke of twijfelachtighe
dinghen sinnelijck ghevernufteliseert, dat suit ghy-lieden, die
neffens u over-natuurlijck verstant, de Boecken en gheleertheydt der uytlandsche Volcken to voordeel hebt, 1) om mijn
eenvoudigheydt, en alleen Amstelredamsche Tael verschoonen.
1) Aanval op Rodenburg. De „Voorreden" is van 1616.
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Ghy goedighe Goden van Mannen! die in groote Rijmen de
vrouwen, Dienst-meysjens, ja Stal-knechts doet Philosopheren,
van overtreffelijcke verholentheden, het sy van de beweghinghe der Sterren, ofte van de drift des Hemels, oft van
de grootheid der Sonne, of andere schier onuytdenckelijcke
saken, dat ick doch meer voor een bewijs van uwe wetenschap acht, als voor een eyghenschap in die slack van Menschen. Ick hebbe door mijn slechtheydt een Boer boerachtigh
doen spreken, en meer de ghewoonte dan de kunst ghevolght,
heb ick hier inne misghetast, wilt my die fael-grepen vergheven, 't is by my ten besten ghemeent !"

IL
Bouwen-Langh-lijf en zijn wijf Sinnelijcke Nel van Goosweghen zijn oprechte Hollandsche huislui uit de omstreken
van Amsterdam, die hun open, nalef en rond karakter geen
oogenblik verloochenen, en zeker reeds bescheidener en smaakvoller gesprekken voeren, dan Nieuwen-Haen en Griet.
Als Bouwen zijne melk langs de huizen rondvent, roept hij
de steelui toe:
„Ghy selter niet ien haertje in vijnden, mijn wijf is puntigh en suyver,
Ick gheef goet koop, burghers, het minghellen om ien stuyver,
Dan trouwen mijn huysen, en mijn ouwe karnuyts
Die brengh ickse ien Kiel volslaghen jaer om seven duyts."
III Deel, 3 Tooneel, bl. 30. 1)
1 ) De aangevoerde plaatsen zijn genomen uit den eersten druk der
Griane, onder den titel: „G. A. Brederoos// Griane.// Op zyn
Spreuk// Het Kan verkeeren// Eerst ghespeelt 't Amstelredam Sondaghs// voor Kermis in 'tjaer 1612, dock ghedruckt//
vie r j are n n a d at 't g e s p e e 1 t i s. (Wapen van Amsterdam.)// 't Amsterdam, voor Cornelis Lodewycksz.// wander Plasse,
Boeckvercooper// aende Beurs, in d' Italiaensche Bijbel.
1616; 4°.
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Oogenblikkelijk daarna verhaalt hij, hoe hij
,,een stickeweeghs van (zijn) huys
Een knoppel-doeck, 1) met een snap-haen, 2) met een vier-yser, 3) en met
Met acht-guesen-duyten, en twintigh biecht-oortjes"
(een olykruys, 4)

heeft gevonden, dan begint eene warme lofspraak op zijn wijf,
voortgezet in eene herinnering uit de dagen van hunne
vrijage, waarop eene mededeeling volgt van zijn twisten
met ,,die weersoordighe Stee-kliecken", die vervangen wordt
door een verslag van zijn veestapel:
„Ouse roo-bonte Koe, is nou al weer met jonghen,
En de blaeuwe blaerde 5) grijs het inde andere weeck, met de varingh
ghesprongen ;"

terwijl hij besluit met de opmerking, dat hij niet „met melck
in stee" zou gekomen zijn, ware zijn wijf „niet op 't uyterste swaer."
Zoo wisselen Bouwen's gedachtenbeelden zonder ophouden,
vluchtig en rap, a1s de bonste figuren in een caleidoscoop. Zijn
monoloog bevat een even schoon genrebeeldje van zijn tijdr
als de „J o n g e n s m ij m e r i n g" van den dichter der ,Camera
0 b s c u r a" er een van den onzen geeft. s)

1) Doek om geld in vast to knoopen.
2) Munt van vijf of zes stuivers. Zie Dr. G. Kalff, „Griane't
(1885) p. 146 van het I deel der nieuwe uitgaaf van Bred e r o's werken bij Geb. Binge r. Snap h a an is de volksnaam voor een schelling.
3) Munt van drie blanken of achttien duiten. Zie Kalff,
t. a. pl.
4) Zeer kleine munt, waarmee, als Dr. A. C. Oudemans,
t. a. pl. bl. 248 gist, „het laatste oliesel kon betaald worden."
Zie K a 1 f f, t. a. pl.
5) Met eene witte bles op 't voorhoofd.
6) „Les gens du peuple ne suivent pas la ligne droite du raison, ils
reviennent sur leurs pas, ils pi®tinent en place; s' ils avancent, ils tournent parmi cent idees incidentes avant d'arriver; ils se laissent detourner
de leur chemin par touter les pensees qui viennent a la traverse."
H. Taine, „Etude sur Shakspere." Revue des deux Mondes.
Juillet, 1856, p. 326.
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Koddig is Bouwens bezwering van den boozen geest, dien
hij in de stem van het ten vondeling gelegd wichtje meent
to herkennen:
,,Heb ghy de macht so komt an me,
En bingie ien Weer-wolf, of de Droes? so gaet van me.
Neen vueghel ik gheef de moet soo niet verlooren,
Ghy komt er niet after, gasgie, ghy selt dat gat niet booren,
Bin ghy bij gord een reed'lijck karel? so komt voor den dagh,
Ick besweerje noch iens, en noch iens, en noch iens, dat is dries,
Ay ghy oolicken scherluyn 1"
IV Deel, 2 Tooneel, bl. 35.

B r e d e r o heeft uitmuntend partij getrokken van zijn Bouwen. In den roman van P a 1 m e r ij n werd zoo uitvoerig over
den pleegvader van den held niet gehandeld, daar de Amadiswereld ]outer uit ridders, jonkvrouwen en pages, toovenaars
en feeen bestaat, die in to idealen atmosfeer verkeeren, dan
dat ze er het proza des volkslevens in zouden dulden. B r e d e r o
grijpt met echten kunstzin zulk eon vluchtigen wenk aan, en
vormt er eon levend beeld van, zoo plastisch en zoo waar,
als zijne fijne opmerkingsgave en trouwe natuurstudie dit alleen
vermochten. Dit blijke aan den grijzen Bouwen, als hij aan
't spinnewiel gezeten, met onverzwakten praatlust, van zijne
welgesteldheid en van de rijke kleedij zijns wijf getuigt:
„O lijden! wat breeckt Mary Pieter Plooren mijn Petemuy nu al wijnt,
Om dat mijn Wijf heur Neus-doecken maeckt met lommerstickjes, 1)
Mit schuyntjis, met spaensjis, 2) van drie bientjis, met roo quasjis, en
swarte strickjis;
Daer hangter ientje over de Bedt-pan, hij ruyckt aers, noch aers als
ien kruyt.
0! 't is ien Amouraeltj e ! 3) dan by kost my al een moye dicke duyt.
Ja wy hebben so reynen Huys-raetje, tros ymet inde buurt.
In as me wijf heur eaten, en heur Tinnewerck schuurt,
Je gruwt dat gyt siet, so besuckt tentigh 4) en klaer isse."
V Deel, 7 Tooneel, bl. 59, 60.

1)
2)
3)
4)

Borduurfiguren.
Stikwerk naar Spaansche mode.
Pronkstukje.
Net.
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A]s Nelletje er dan van rept, dat hij nog „alte mets op
rollen raeckt," 't goon niet „voor sun ouwe leven" past, vertelt
hij, om het lastige a-propos kwijt to raken, van het begraven
zijner ,,Susterlingh":
,,Mijn Susterlingh hettet al of eleit,
Mijn Wijf wist van stickje tot beetje het rechte bescheyt;
Lobrigh zeide: Lammert most veurgaen; mijn Wijf sey 't is niet waer,
Lammert komt van sijn wijfs weghen, mijn Man moet daer gaen, waerom?
daerom, mijn man is jell lit naer.
Daer was ien staende strijt, de draghers die mienden,
Wy meughen nu wel deurgaen."
Bl. 60.

Komt nu Kardin hem van Palmerijn verhalen, die eertijds
zijn vee hoedde, dan barst hij los, terwijl hij in kluchtige
drift zich den tijd niet gunt „angdere klompen" to nemen:
„Ick spring van blijtschap op! ick dancks, ick wool, ick raes,
Waer is mijn schaep-herder? ay secht me dat mijn elenbaes!
Ick selje de helft gheven van mijn Geytjes en van mijn Schapen,
Mit vijf mangden Appelen, en drie tonnen Rapen.
Ay maech, laet ick de aerd soenen daer ghy overgaet! Bl. 60.

Reeds word toegegeven, dat Bouwen, de Hollandsche huisman, wat vreemd in de Byzantijnsche Amadisridderen-maatschappij verschijnt, maar men zou hem er daarom niet in
wilien missen. We waardeeren hem althans hooger, dan V a n
H a s s e it !), die beweert, dat Bouwen en zijn Wijf „niets
anders doen, dan alleen zich over en weer binnen Amsterdam
uitschelden, of daer vertellen, hoe zij de borgers foppen, en
dus onverbonden uitkomsten geeven !"
Immers wat het anachronisms van Bouwen's verschijning
aangaat, men mag er B r e d e r o zoo bijzonder hard niet om
vallen, wanneer men uitstekende kunstenaren zijner dagen
dezelfde fout met dezelfde naIveteit ziet begaan, „wanneer
schilders (van zijnen tijd) de krijgsknechten van Pilatus in de
wapenrusting der zestiende eeuw afbeelden, Hollandsche
1) T. a. pl. bl. 5.
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windmolens to Bethlehem plaatsen, of in een voorstelling der
besnijdenis aan Si me on een bril op den neus zetten;" 1) waarbij
men zoude kunnen herinneren, hoe S h a k s p e r e, in K i n g
John's tijd, een veldslag met kanonnen doet leveren, 00 r i o1 a n u s' legioenen onder trommelslag doet oprukken, of in 't
Ardennerwoud leeuwen en palmen doet verschijnen, of een
zeehaven in Boheme plaatst; om van R a f a e 1 to zwijgen, die
zijn Apollo op den Parnas eene y odel in de hand gaf.

II.
De berijming van Griane's lotgevallen, kan men noch
uitstekend, noch bijzonder verwerpelijk noemen. Griane is do
Galaor der edelvrouwen. Hare liefde is vreesachtig, listig,
hartstochtelijk. Ze openbaart dit in haar ongeduld naar Florendus' komst voor hun nachtelijk samenzijn:
„Het quaetste komt helaes ! de zeer bedroefde veur.
De grootste minne is omcinghelt staegh met vreesen,
Alwaer dat liefde is, daer moet oock sorghe wesen."
I Deel, 4 Tooneel, Bl. 8.

Wel is haar eed krachtig:
„Florendus heb ick lief, die .sal ick blijven trouw,
Hij is voor God mijn Man, en ick sijn echte Vrouw.
Eer ick het Keysers bloet souw trouweloos bevlecken,
Van paerden liet ick my veel eer an stucken trecken !"
I Deel, 7 Tooneel, Bl. 16.

Wel is haar schrijven aan Florendus, als do keizer haar tot
eon gehaat huwelijk dwingen wil, hartstochtelijk gekleurd :
„Gelijck de Sonne-Roos de blonde Son na treckt,
Also gaet oock mijn siel na dyne schoonheid streven.
O licht van mijn ghesicht! o merrigh van mijn leven !
0 Ridderlijke Helt !"

1) ii. J. van Lennep. „Kritisch Overzicht
late Deel van V o n d e 1's We r k e n ens. bl. 124.

van het Pascha."
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waarop ze met stijgenden pathos dus vervolgt:
„De slappe Mugh sal eer de boose spin vernielen,
Eer sal het goede Schaep de wreede Wolf ontzielen,
Eer sal de teere Duyf moorden de woede Wuw, 1)
Eer ick eon ander Man sal nemen Lief als U !"
III Deel, 1 Tooneel, Bl. 27.

Maar hoe plechtig ook hare beloften waren -- en er mag
in 't voorbijgaan op gewezen worden, dat B r e d e r o ze met
smaak moist weer to geven — hoe vurig zij van hare trouw
had gesproken, een droom in den kerker en de toorn des
keizers doen haar weldra besluiten Tarisius hare hand to
reiken. Reeds in haar bruidstooi begint de foltering des
gewetens:
„De blye sang en spel
Luyd klaghen in mijn oor !"
IV Dee!, 3 Tooneel, Bl. 37.

en als zij de plaats harer trouweloosheid wil ontvlieden, doet
die zelfde foltering haar bekennen:
,,Ghy ruylt niet door het lant u klaghen noch u smart,
Ghy draaght de wroegher in het binnenst' van u hart."
Bl 38.

De zware beschuldigingen der Hongaarsche grooten, twintig
jaren later tegen haar ingebracht, verzoenen slechts ten
deele met het denkbeeld, dat zij door haren dapperen zoon
verdedigd, zonder hem to kennen, langs dezen weg voor goed
met vader en zoon zal vereenigd worden.
Florendus is een vervo]g op Alphonsus. Hij heeft van
's keizers dochter en van hare bijzondere schoonheid hooren
gewagen. Als onberispelijk Amadisridder heeft hij haar dus
lief, voor hij haar ooit gezien heeft.
,,Mijn Werelt ! en mijn Son !"

roept hij Griane toe:
„Die ick beminde, eer dat ick u sagh of kon !"
I Dee!, 2 Tooneel, Bl. 2.

I ) Wouw.

BESCHOUWING.

67

Zulk eene aprioristische liefde was trouwens in de Amadiswereld 1) eon karakteristiek verschijnsel. ZOO was ook de
liefde van A m a d i s d e G a u 1 a voor 0 r i a n a begonnen. 2)
Florendus is gedurende eene ziekte door Griane verpleegd,
even als Rodd'rick door Elisabeth. Met dwepende zelfopoffering
en trouw kleeft hij Griane aan. Is de schaking mislukt en
hij zelf uit den keizerlijken bloemhof verdreven, Loch keert
hij onmiddellijk met levensgevaar terug. In de bosschen van
zijn vaderland klaagt hij:
,,U sal ick, o Princes! of my de doodt verwerven,
'T onwanckelijck ghemoed en weyffelt licht, noch snoodt!
Ick blijf mijn Lief ghetrouw, ghetrouw tot in mijn sterven:
Of is het moghelijck, noch langhe na mijn doodt.
Ick leve my niet meer, maer leve gants voor haer,
Ach! of ick met mijn lief in een ghesmolten waer !"
III Deel, 1 Tooneel, Bl. 25.

Komt de tijding van Griane's ontrouw, zij wordt onmid.
dellijk gevolgd door eene lange bewusteloosheid van den overvoeligen Florendus, en als hij na twintigjarige trouw haar
eindelijk waagt to naderen, is het om vergunning to erlangen,
naar den eisch zijner onderzaten eene andere jonkvrouw to
mogen huwen.
Tarisius is nagenoeg van dezelfde soort. Als Griane hem
onverhoopt en tegen zijne verwachting hare hand schenkt,
heeft hij eon oogenblik van vurige geestdrift, niet ongelukkig
door B r e d e r o opgevat:
„O heyligh van mijn hart! 0 stapel van mijn vreught !
O stempel van mijn lust! 0 Rose van mijn jeucht !
Hart-ader van mijn wil! Borne van mijn ghedachten !
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1) In de woorden van Saint-Marc G i r a r d i n , t. a. pl. Tome. II p.
368: „Parfois la dame que choisissait le chevalier lui etait inconnue,
mais elle avait une grande renommee de vertu et de beaute. Cette
renommee excitait les plus aventureux chevaliers a rechercher sa main :"
is dit verschijnsel niet ten onrechte op alle ridderlitteratuur en riddermaatschappijen toegepast.
2) „A mad is d e Gaul a ," (Venetiaansche folio-uitgave van 1533)
Boek I, Hoofdstuk 4, fol. 8 en 9.
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o steunsel van mijn ziel! mijn eygen hart, ick sweer !
Eer eynde neemt mijn trouw, so suit ghy lien veel eer
De slymerighe Visch, uyt die schuymende stroomen
Sien vlieghen na het Bosch, en nest'len in de Boomen.
't Pluym-draghende Ghediert, en 't onvernuftigh Vee,
Sal sich verhuysen in de schommellende Zee,
Den Hemel sal sijn stee vermang'len buyten waerde,
Zijn sael herbouwen, op de lompe logghe Aerde,
Den onstanthaften mensch met zijn Ghesin ter vlucht,
Sal sich verberghen in de lyve-loose lucht :
Eer dat mijn Liefde sal verkoelen of verkouwen."
III Deel, 4 Tooneel, Bl. 32.

Stelt men aan 't slot dozer beschouwing do „G r i a no"
tegenover den „R odd' rick", het blijkt dan terstond uit het
gezegde, dat B r e d e r o 's tweede tragicomedie in dramatische
waarde, bij lichte vergrijpen tegen de locale kleur, het verre
van zijne eerste wint; dat het moraliseeren der Rederijkers
in de koorzangen en talrijke toespelingen op de spreuk: „Het
Kan Verkeeren," en hun allegoriseeren in den grijzen „Tydt"
is op to merken; dat eindelijk het comische deel, hoogst opmerkelijk door • uitmuntende plaatsen, eon gewichtigen stap
tot volmaakter ontwikkeling gedaan heeft.

VIERDE HOOFDSTUK.
HET „BLY- EN TREUR-SPELLETJE" DE
,,OVER-GESETTE LUCELLE."

I.
INHOUD.
,,Ah! mon pere, prenez des sentiments un
peu plus humains, je vous prie; et n'allez point
pousser les chosen dans les dernieres violences
du pouvoir paternel."
MOLIERE. (1' A v a r e. Acte V, Scene 4.)

I

DEEL.

1 Tooneel. Eene straat to Lyon voor 't huis van „RaetsHeer" Carponny.
Eon Lyoneesch baron verhaalt „Adellaer zijn vrient", hoe
hij lien morgen eene maagd ontmoet had, schoon
,,Als de roos onder de schoone bloemen,
als een Diamant uytmuntend en verweent,
Die door haer deught verwint al 't edele ghesteent."

Adellaer begint daarop eene beschrijving van de min in hare
gevaarlijke en onschadelijke bestanddeelen, gevolgd door eon
dispuut „of men Minnen mach of niet." Do baron deelt hem
nu naam en stand van zijne geliefde mee.
,,De Raets-Heer Carponny, de groote Wissel-houwer,
Dat is de Vader van de wel-gheboren Maeght
Lucelle, die mijn hart verholen liefde draeght."
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Ztjn vriend raadt hem den raadsheer aanzoek om hare
hand te doen.
2 Tooneel. Carponny geeft hoog op van zijne bezittingen:
„Ick ben schat-rijck van ghelt, en groot van vrienden machtigh,
In stadt treflijck behuyst, op 't landt noch wel so prachtigh.
Ick heb een eenigh kindt, die al de werelt seydt
Te wesen een Thresoor van ware suyverheydt."

Toch vreest hij gestadig, dat zijn voorspoed zal verkeeren.
Lecker-Beetje zijn kok en huisknecht is van andere meening.
Geld, all een geld geeft geluk. „Wat baat kennis," vraagt hij:
,,Wat baet de wetenschap ? Ja gaetter wat van eten !"

Eten is geen beteekenloos woord voor Lecker.
„Ick verstaemen gheweldigh op 't koken en smoken,"

pocht hij; daarbij „de kooken-konst" is „boven alle konsten
te prijsen." Zijne keuken is daarom zijne halsvriendin, buiten
haar kent hij geene vreugde. Carponny wijst hem op zijn
boekhouder Ascagnes, een voorbeeld van voortrefeli.jkheid :
„Sober en stil, naerstich, ghetrouw, en vroet,
Weselijck 1) en beleeft: in als so opghevoet
Al waert een Prinsen soon."

3 Tooneel. De boekhouder in quaestie deelt den staat der
handelszaken mee en bericht de aankomst van het schip:
„de swarte vis" met rijke lading.
4 Tooneel. Lucelle openbaart aan hare vriendin Margrieta
het geheim harer liefde voor Ascagnes:
,,Sijn schoonheyt van manieren,
Sijn hoffelijck ghelaet,
sijn blygheestighe praet,
En sijn volmaeckte leden,
Verciert met edelheden;
Die hebben my gherooft
Mijn vryheyt."

1) Bescheiden.
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Margrieta geeft hoogelijk op van Ascagnes' talenten. Nog
onlangs had zij hem eon wilden Andalusier zien bestijgen,
waarmee hij op verzoek van Carponny zou rondrijden :
„Ten eeren van den Adel,
Die by hem waren doers."

Nog nimmer had ze zoo fier een ruiter gezien. Maar ze
moot hare vriendin or tegelijk op indachtig maken, dat cone
liefde voor Ascagnes, wiens vader:
,,Met visschen wint sijn broot;"

en wiens moeder „kramery" drijft, niet gepast is in eon tijd,
waarin men:
,,Soo vele niet en vraghen
Na vroomheyt van ghemoet,
Als na het tijtlijck goet."

Doch Lucelle kreunt zich hierom niet, daar zij rijk genoeg
voor beiden is. Haar vader gaf oorlof, dat Ascagnes haar:
„Wat sou leeren,
En wijsen op de luit:"

daarom gelast ze Margrieta, Ascagnes „ten na-noon" bij haar
to bescheiden.
II DEEL.
1 Tooneel. Lucelle's kamer.
Door Carponny met des barons aanzoek om hare hand
bekend gemaakt, weigert Lucelle terstond, omdat zij harm
vader niet verlaten kan, en zijne grijsheid met eerbiedige
liefde veil blijven schragen.
2 Tooneel. Margrieta zingt voor hare vrouwe „het droevigh treurigh liedt", door haar „ghemaeckt" op haar „liefs
deughden". De duenna roept daarop Ascagnes, om Lucelle's
,,ontsnaerde Luyt" to stemmen.
3 Tooneel. Lucelle onderzoekt of Ascagnes ook:
,,Eenighe groote vrouw of Joffer van de Stadt,"
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in stilte liefheeft. Maar hij bekommert zich niet dan om „een
deel muffe boecken", en bemerkt dus niet eens, dat er eene
jonkvrouw is, die hem hartelijk bemint. Ads Ascagnes verwonderd naar haren naam vraagt, fluistert Lucelle hoogblozende :
,,Kendy de maghet niet?
Het is Lucelle selfs, de ghene die ghy siet."

Eerbiedig en hoffelijk aanvaardt Ascagnes hare liefde, en
vertrekt met de belofte :
„Morghen voor de noen op dese selfde tijt"

elkander weer to zien.
4 Tooneel. De straat van 't 1 Deel.
De baron gelast zijn „Lackay Pannetje-Vet" zich met
Locker-Beetje to verstaan over eene samenkomst tusschen
hem en Lucelle.
5 Tooneel. Hit naam van zijn meester raadpleegt de lakei
met Locker, die zich de belangen van den baron wil aantrekken op voorwaarde, dat hij zijn kok zal worden. De lakei
meent, dat Lekker eon „mallen bloet" is en besluit met hem
wat to gekken en to boerten, door tal van vreemde gerechten
op to tellen, die zeker niet tot zijn repertoire behooren. Locker
kent ze goon van alien en getuigt van zijne eerbiedige bewondering voor zoo weidsche kennis. „Vaer !" zegt hij:
„ghy hebt een yseren hooft:
't Is vreemt datter Jupiter niet met sijn diamanten bijl op klooft,
Voor seker souwer een Pallas van de koken uyt komen I"

„Maar", gaat hij voort:
,,ick weet de luy to segghen veel goeder gheluck"

uit de lijnen en vouwen der rechterhand. Terstond biedt
Pannetje-Vet de zijne aan, en Locker noemt hem, bedaard
wraaknemende, een schat van gebreken, die de strepen van
zijne hand luide prediken. De lakei bemerkt nu, dat men
met hem lacht en jokt, en vraagt kortaf wanneer de baron
Lucelle zal kunnen ontmoeten. Locker meent, dat dit het
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best „van avont spae" bij 't uitgaan der kerk zal kunnen
geschieden.
6 Tooneel. De lakei bericht zijn meester den uitslag zijner
zending.
III DEEL.
1 Tooneel. De straat.
Lucelle wijst de liefdebekentenis van den baron, die haar,
als ze huiswaarts keert van de vesper, ter zij treedt, koel af.
2 Tooneel. Adellaer vermaant den baron zich niet zooveol
om eene „slechte Maecht" to bekommeren :
„Komi by u selven eens, en stelt doch uyt u sinne
De sotte frenesy der breyneloose minne."

3 Tooneel. Lucelle's kamer.
Na met ongeduld op Ascagnes' komst to hebben gewacht,
verwelkomt Lucelle den geliefde met hartstochtelijken gloed.
Ascagnes wijst er op, hoe hij, „vreemdelingh van slechten
huyse", hare liefde niet waardig is. Locker hoort hen in 0011
schuilhoek met klimmende nieuwsgierigheid. Lucelle vraagt
eon eed van trouw van Ascagnes, waarvoor ze hem een ring
toereikt, waarop:
„Cupido sit schrylincx op een hont
En wijst to swijghen met een vingher op den wont.
Met welck' afbeeldingh dat ick heb beduyden willen
't Gunt dat van binnen staet, siet leest: ghetrouw en stille !"

voegt zij er bij, terwijl zij hunne volgende bijeenkomst bepaalt op dien zelfden avond, „omtrent de klocke tien."
4 Tooneel. Lecker-Beetje komt, als zij vertrokken zijn, to
voorschijn, hij heeft alles gehoord, en zal zijn meester en
ook den baron de zaak meedeelen, misschien wordt hij dan
des barons kok.
5 Tooneel. De straat.
De baron begeeft zich met zijne luit en zijn lakei nog eons
naar Lucelle's mooning. Hij ziet haar zelve „aen de poort"
staan, maar ze wil niets van hem weten en gaat heen,
onidat, naar haar zeggen, haar vader haar riep.
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6 Tooneel.
„Ick weet u goeden raet, wilt ghy mijn maken hock,
En heer en meester van uw broot en van uw suyvel"

spreekt Locker tot den baron, en belooft hem Ascagnes den
volgenden morgen bi} „'t kriecken van den dagh" in handen
to zullen leveren.
IV

DEEL.

1 Tooneel. Een vertrek in Carponny's huis, op den achtergrond de dour van Lucelle's kamer.
Ascagnes begeeft zich op het bepaalde uur naar Lucelle's
kamer en bemerkt in het geheel donkere vertrek Lekker niet,
die hem bespiedt.
2 Tooneel. Carponny onder het voorwendsel van dieven
door zijn knecht gewekt, treedt met Locker onder hevige
verwenschingen do kamer zijner dochter binnen.
Weidra komt de kok terug en vertelt, dat Ascagnes hem
ontsnapt is. Hij heeft hem echter in zjne kamer opgesloten.
Carponny verschtjnt, hevig verstoord op zijn „wreede Planeet",
die zijn „eenigh kint" op eon „verarmden Visschers soon"
verlieven deed. Lucelle verzekerde hem daarenboven:
,,dat sy hem heeft ghetrout,
Oock dat sij was van sin om met hem wegh to trecken."

Hij kan zijne ellende niet overzien :
„De kindren sullen my nawysen by den straet,
't Gheselschap dat ick plach in eeren to behaghen,
Dat sal my schuwen trots, of spijtigh van sick jaghen.
Mijn vyant sal (o spijt!) noch spotters met mijn schant,
De vreemde speelders die soo loopen door het landt
Die sullen overal op Kamers en Tonneelen
Dese gheschiedenis afschilen en naspeelen,
Ick sal het sprookje zijn van de ghemeene lien."

Hij neemt daarom het kort besluit, om van twee quaen"
het minste to kiezen, en beveelt Locker hem eene goede dosis
,,Fenijn" to gaan koopen en zijn „sinckroer" to laden.
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3 Tooneel. Carponny geeft Ascagnes de keus tusschen
den giftbeker of het geladen roer. Ascagnes neemt den beker,
en vraagt Lekker na zijnen dood aan Lucelle to zeggen, dat
zij weduwe is:
„van een Edelingh van 't adelrijeke huys
In Walachien, 't grootst van 't Coningrijek van Polen."

4 Tooneel. Lucelle's kamer.
Lecker brengt op haars vaders bevel hot lijk van Ascagnes
voor Lucelle's voeten. Met vreugde drinkt zij den giftbeker.
Als de baron komt om wraak to nemen, verneemt hij van de
duenna den dood van beide gelieven, en weeklaagt over het
vroege sterven van Lucelle.

V DEEL.
1 Tooneel. Lucelle's kamer.
De „Capiteyn Baustruldes" komt uit naam:
,,van de Prins en Palsgraef van 't landt van Walaehyen,"

naar zijn zoon vragen, die to Lyon onder den naam van Ascagnes leeft. Be baron verhaalt de toedracht der zaak. Locker
neemt zijn meester ter zij en deelt hem Ascagnes' laatste
woorden mee. Carponny verzoekt den Poolschen „Capiteyn"
om uitvoeriger berichten aangaande Ascagnes. „Aen 't hof
van Vladislaus," begint de Pool, leefde hij eens „als de welghesienste van de Poolsche jonckheyt", inzonderheid verwierf
hij zich de gunst der koningin, maar zwarte achterklap deed
hem bij den koning in ongenade vallen. Hij had zich daarom
naar Lyon begeven en or onbekend geleefd. Nu was Vladislaus
tegen de Turken strijdende gevallen, en zou hij Ascagnes op
last van zijn vader, den paltsgraaf, ztjne verlossing aankondigen. Baustruldes zweert ten slotte den smadelijken dood van
zijn edelen prins to zullen wreken.
2 Tooneel. Carponny geeft Locker last zijn paard to zadelen.
Be kok poogt hem nog eon oogenblik to doen toeven, tot hij
voor proviand gezorgd heeft.
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3 TooneeL „Meester Hans de Apteker" verwittigt Carponny,
hoe zijn jongen dien nacht met „de vaeck noch hallif in sijn
ooghen" zich heeft vertast en in stee van gift:
„juist twee loot
Van Mandragora fijn, die slapen doet als doot,"
Locker heeft ter hand gesteld. Terstond doet meester Hans
door eon tegengift Lucelle uit Karen slaap ontwaken.
4 Tooneel. Als ook Ascagnes verrezen is, smeekt Carponny
hem om vergeving. „Capiteyn" Baustruldes meent, dat „swarte
kunst en Duyvels" in 't spel zijn, nu zijn prins weer levend
voor hem staat. „De Prins van Posnanien, hier voor ghenoemt
Ascagnes" stelt hem gerust, en noodigt Lucelle uit, hem naar
zijn vaderland to volgen, daar hij zeker wel „dorper van ghemoet" zou zijn, als hij hare liefde „om 't werelts wanckel
goet" ging geringachten.
5 Tooneel. Comische epiloog.
Lecker herinnert zijnen maats in do keuken aan do beloften
van hunnen meester voor 't bruiloftsfeest: „drie tonnen biers,
eon Kiel schaep en eon half lam :"
„Met neghen schoone pekelharinghen, en seven soute varsche Mackerielen."
Jan-Neef, de knecht, prijst boven alles ,,een goe toogh."
Lecker blijft Nj zijn oud systeem:
„0 't eten is een fray dingh! tissen treffelijcken kunst!
Al het 't men onse gierighe Peete-griet lest so onghenaertigh verweten,
Heer, seyse, Leckerbeetje, ghy souwt eon mensch de ooren wel van 't
Kynt, seyse, koken kost, ast is, seyd'ick soo, Petegriet,
(hooft eten,
Het best is de beste koop, was niet en kost, seyd'ick, dat deucht niet !"
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II.
BESCHO UWING.

I.
In het levendige gevoel zijner verplichting aan het huisgezin van Roemer Visscher, droeg Bredero zijne „Luc 0110" aan „de Eerbare, Kunst-Rijcke T e s s 01 s c h a" op.
„Mijn nydighe Fortuyn" — klaagt hij in zijne „T o e e y gofling h" — „is soo kaerigh gheweest, in my to begiftighen
met midelen om u to verghelden de beleefde Jonsten, kunstighe handt-reykinghen, en behulpsaemheden, datse my niet
anders heeft ghelaeten, als dit Bly- en Treur-Spelletje, het
welcke by my nuwelinx uyt de Fransche Prose, in Nederduytschen Ryme ghestelt, en by de Outste Kamer van mijn
Vaderlijcke Stadt Amstelredam ghespeelt is."
Zoo lezen wij ook op het titelblad der eerste uitgaaf van
1616: „Ghespeelt by d' Oude Kamer, 1) In Liefd'
Bloeyende, 't Amsterdam."
Het jaar to bepalen, waarin do kameristen voor 't eerst do
„L u c oil e" vertoonden, schijnt onmogelijk. Men kan alleen
het tijdperk van 1612— 1615 voorstellen, waarin met groote
waarschijnlijkheid de eerste verschijning der „L u c 0110" moot
geplaatst worden. De uitstekende zorg toch, waarmee B r ed o r o de comische partij en dozer tragicomedie bearbeidde,
schijnt ons niet onduidelijk de schakel to vertoonen, die de
„G r i a n e" (1612) aan het „M 00 r t j e" (1615) verbindt. Do
figuur van Lecker-Beetje toont den ontwikkelingsgang van
's kunstenaars comisch talent in eene periode, waarin hij
tevens eon tweetal hoogst belangrijke kluchten schetste, en
maakt met dozen den noodzakelijken overgang uit; waardoor

1) Voor het jaar 1632 werd de „L u cello" nog eons vertoond op
Co s t e i s Academie, want we lezen op den titel van den Amsterdamschen
druk van 1632: „Ghespeelt op de Nederduytsche Academie:
op het woordt: Schijn Bedrieght."
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hij zich tot de glansrijke hoogte van het „M 00 r t j e" en den
„Spaanschen Brabander" verheffen kon. 1)
II.
Het „Bly- en Truer-Spelletje", de „0 v e r- g e s e t t e Luc e lie" is eene vertaling uit het Fransch.
Van het Fransche stuk vindt men eon oxemplaar ter Nationale Bibliotheek to Parijs; gemerkt „Y. Th. 10. 360, 8°.",
en getiteld :
„Lucelle,// tragi-come//die en prose// francoise//
dediee a monsieur du Brueil//. A Rouen, de l'imprimerie// de Raphael du Petit Val, libraire &//
inlprimour ordinaire du Roy// 1600."
De opdracht is onderteekend L. J. (L e Jars).
Als dramatis personae zijn opgegeven:
„Le Baron de S. Amour — amoureux & non aime.
,,Le Sieur de Bel-acueil — son intime amy.

„Le Sieur Carpony — Banquier.
„Bonaventure — Homme do Chambre du Baron.
„Lucelle, sa fills — amoureuse.
„Marguerite — soeur de lait & compagne de Lucelle.
,,Philipin falters — valet de Carpony.
„Ascagne -- aims de Lucelle.
„Le Capitaine Baustrule — Courier de Pologne.
„Le sire Claude — Apoticaire."
1) Dat Bredero aan 't slot zijner „Toe-eygheningh" aan Tess e is c ha schrijft: „Endelingh ontfanght dan de slechte Eerstelinghen
van mijn ongheleerde Rymerijen": kan niet weer licht over deze zaak
verspreiden. Immers uit de „Voor-reden aen de Liefhebbers der Nederlandtsche Rijmkunst" voor den „R o d d'r i c k" blijkt, dat deze de eerste
proeve van zijn dramatisch talent is, 't geen men nog ten overvloede uit
elken regel van den „R o d d'r i c k zelven zouden kunnen bewijzen. De
slotwoorden aan T e s se is c ha kunnen dus geenen anderen zin hebben,
dan dat ze eene aanbeveling behelzen voor zijne beide eerste tragicomethen, die hij bij de ,Lucelle" voegde, om ze T e s s e is c ha gezamelijk
aan to bieden. Inderdaad kwamen zijne drie eerste tragicomedien in
1616 in eenen bundel uit.
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Doze druk van 1600 is niet de eerste. Als zoodanig wordt
door de „Bibliotheque du Theatre Francois depuis
s on origin e" (Dresde, 1768; Tome I, p. 213) opgegeven:
„Lucelle. Tragedie en prose, disposee d'actes & de
scenes, suivant les Grecs & les Latins, dediee a
M. Annibal de St. Mesmin, Seigneur du Breuil,
par M. Louis le Jars, Secretaire de la chambre du
Roi Henri III. Paris. Robert le Muynier; 1576, 8°.
Als later verschenen wordt vermeld een druk to Rouaan bij
Raphael du Petit Val, 1606, 12°. — eindelijk eene bewerking in verzen door Jacques du Hamel, Avocat au
P a r 1 e m en t d e N o r m a n d i e (Rouaan bij denzelfden uitgever) 1607, 12°.
B r e d e r o volgde de prozabewerking van L e J a r s, waarschijnlijk den tweeden druk van 1600, daar hij in navolging
van het op den titel voorkomend woord „t rag i - c o m d di e"
spreekt van „B 1 y- en Truer- Sp e 11 e t j e", en wijl hij aan
Tesselschade — aan wie hij zijne „Lucelle" opdroeg verzekert, dat hij dit stuk, „nuwelincx uyt de Fransche Prose
in Neder-duytschen Ryme" heeft gesteld.
L e J a r s en D u H a m e 1 waren beiden aanzienlijke mannen, leerlingen uit de school van J o a c him du B e 11 a y
(1524-1560) en Pierre do R o n s a r d (1524-1584), die het
eerst het Middelfransche mirakelspel, de Moral i t e's en de
S o t t i e's vervingen door vertalingen van S op h o c 10 s en
Euripides. Jodelle, Jean de la Peruse, Andre do
Rivaudeau, Jean en Jacques de la Taille, Robert
G a r n i e r en M o n t c h r e s tie n vormden de voorhoede, die
de groote schrijvers van het classieke Fransche treurspel en
blijspel uit do eeuw van L o d ow ij k XIV voorafging, en, die
eerst in de laatste dagen zoo gewichtig is gebleken voor de
geschiedenis van het Nederlandsche tooneel der 17 eeuw. )
De „Luce 11 e" van Le Jars behoort vooral daarom tot
bovengenoemde school, wijl doze auteur uitdrukkelijk aan
1) Zie Cd. Busken Huet, „Het Land van Rembrand", II deel,
2 helft, (1884.) bl. 240--249. Vergelijk Dr. D. Ch. N ij h o f f, „V o n d e 1 s
Hecuba, Gebroeders en Maria Stuart" (Utr. 1886) bl. 50, noot.
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zijne titelomschrijving : „t r a g e d i e e n p r o s e" de woorden:
,,dispose d'actes & de scenes, suivant les Grecs
et 105 L a t i n s" laat volgen. Voor het overige is het kunstwerk van L e J a r s zeer zwak als treurspel. De „B i b ii otheque du Theatre Francois depuis son origine"
(Dresde, 1768.) Tome I, pag. 213 geeft de volgende inhouds.
opgaaf :
„Un riche Banquier veut donner sa fille Lucelle en manage
,,au Baron de Saint-Amour; mais it apprend par son valet
„qu'elle avoit epouse secrettement un jeune inconnu, nomme
„Ascagne, le quel tenoit ses livres de compte. Furieux a cette
„nouvelle, it cherche cos deux amants, & les trouve ensemble.
„Il les enferme separ ement dans une chambre, & presente a
„Ascagne un pistolet & un gobelet de poison, en lui ordon„nant de choisir. Apres bien des debats, Ascagne se determine
,,a prendre la poison. Il avale la moitie du breuvage & tombe
,,sans connaissance. Le pere fait porter a sa file le corps de
,,son arrant, & le reste de la potion fatale; elle n'hesite point
„a la boire & elle tombe aussi sans connaissance. On voit

„arriver dans le meme moment un courier, qui cherche As„cagne & qui annonce, quo c'est un Prince Polonais. Le Ban„quier, au desespoir de ce qu'il a fait, envoie chercher l'Apo„thicaire, qui lui a fourni la poison. Celui-ci declare, qu'il n'y
„a Tien a craindre & qu'il n'a donne qu'un somnifOre, dont
„sur 1e champ it detruit 1'effet. Le pere demande pardon a
„Ascagne & donne avec plaisir son aveu. Ascagne, enchante
„d'obtenir 1'objet de sa tendresse, oublie tout ce qui West
„passe, & veut quo son manage. soft celebre avec la plus
„grande solemnite."
De „L u coil e" is voor het eerst uitgegeven in 1616 tegelijk
met den „Rodd'rick ende Alphonsus" en met „Griane"
onder den titel: „G. A. Brederoos// Over-gesette//
Lucelle.// Ghespeelt by d' Oude Kamer// In Liefd'
B 1 o e y e n d e,// t' Amsterdam.// (Wapen van Amsterdam)
Voor Cornelis Lodewijcksz vander Plasse,// Boeckvercooper aande Beurs/ in d'Italiaen-//sche Bijbel.
A n n o 1616." 4°.
Dat B r e d e r o zin had in eon liefdesprookje, als in de
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Fransche „L u c e 11 e" van L e J a r s verteld word, zal geene
verwondering wekken, wanneer men denkt aan zijne liefde
voor Tess e 1 s c h ado en de opdracht van zijne „Luce 11 e"
aan haar. Overigens is in het drama van L e Jars onmiddellijk
de gedramatiseerde novelle to herkennen. Reeds in 1859 sprong
mU dit in het oog, schoon ik destijds de bron van L e Jars
niet nader aantoonde. Het is mij aangenaam als zoodanig
thans to kunnen wijzen op B o c c a c c i o's „D e c a m e r o n e ,"
z e v en d e novelle van den v ij f d e n dag, de geschiedenis van
„Teodoro e Violante."
Teodoro is de zoon van eon aanzienlijken Armenischen
prins, door zeeroovers gestolen en op Sicilie verkocht aan
A m e r i g o Abate van Trapani. Doze liet Teodoro met zijne
kinderen opvoeden. De jongeling vat liefde op voor V i o1 an t e, de schoone dochter van A m e r i g o. Gedurende eon
onweer nemen beiden de vlucht in een onbewoond huffs. Daar
vereenigt E r o o s de twee gelieven. Later, als V i 01 a n to
zwanger geworden is, verbergt bare moeder de schande, maar
besluit Am or i go zich bloedig to wreken. Hij klaagt Teo do r o
aan. Doze wordt ter dood veroordeeld. V i o 1 a n t e zal eon
giftbeker drinken. Op weg naar het schavot wordt Teo do r o
door een Armenischen Gezant herkend als de zoon van eon
Armenischen prins. Vi 01 ant e heeft het vergif nog niet gedronken, en wordt met toestemming van A m e r i g o gehuwd
aan Teodoro.
Ik twijfel goon oogenblik aan het verband, dat tusschen B o co a c c i o's novelle en het drama van L e J a r s moot bestaan.
Do Fransch hofambtenaar van H e n r i III heeft or wijzigingen
in aangebracht door de handeling van Trapani naar Lyon over
to plaatsen, door het bloedig karakter der Italiaansche novelle
op classieke wijze to temperen, maar do hoofdhandeling blijft
geheel dezelfde en is overal volkomen herkenbaar.
Misschien zou men zich tevreden kunnen stellen met doze
kleine ontdekking en de daaruit voigende zekerheid, dat
B r e d e r o' s „L u c oil e" ten slotte aan eene novelle van
B o c c a c c i o is ontleend, ware het niet, dat eene vraag ter
beantwoording overbleef. Is de geschiedenis van den Armenischen Prins en de Siciliaansche V i o 1 a n t e eon oorspronkes

82

LUCELLE.

lijke schepping van B o c c a c c i o? Zij, die den schat van vinding en vertelling in den „D e cam e r one" eenigszins hebben
leeren waardeeren, weten, dat B o c c a c c i o zijne uitgebreide
belezenheid in classieke en moderne letteren op cijns heeft
gesteld bij de vervaardiging van dit meesterstuk. Volgens het
oordeel van Dr. Marcus Landau („Die Quellen des
D e c a m e r o n ,” Stuttgart. 2 druk, 1884) is de vertelling van
„T e o d o r o e V i o 1 a n t e" ontleend aan eene Siciliaansche
historische gebeurtenis, doch de schildering der liefde van
beide jongelieden, vooral hun schuilen gedurende een storm
in een onbewoond huis, ontleende B o c c a c c i o aan V e r g i1 i us' „A en el s", Vierde Boek, vers 160-173, waar de liefd&
van D i d o en A e n e a s bij een onweer in eene grot beschreven wordt.
Omtrent dit alles onbewust, greep B r e d e r o zijn voorbeeld,
om „somtijts uyt vryposticheyt een sprong uyt des Fransmans wech (te springen), waar aan, dat (hij hoopt), dat de
Na-kijckers, Lesers en borders geen mis-noeghen hebben sullen." Toch heeft die „veyposticheyt" niet veel to beteekenen.
Het Fransche stuk is verdeeld in a c t e s en s c e n e s. Bij
B r e d e r o treden steeds dezelfde personen op en of als bij
L e J a r s met de volgende uitzonderingen:
V Bedrijf 2 Tooneel. Bij L e J a r s: le Courier, le Baron;
bij B r e d e r o: Capiteyn, Baron, L e c k e r b e e t j e.
V Bedrijf, 3 Tooneel, Bij L e Jars: le Pere, Philippin, le
Courier, le Baron. Bij B r e d e r o ontbreekt dit tooneel schijnbaar. Hij heeft echter het 2 en 3 tooneel samengesmolten.
Bij Bred e r o treedt de vader Car p on n y wel in dit tooneel
op, schoon hij niet bij de personen van dit tooneel is genoemd;
en op het 2 Tooneel (V Bedrijf) volgt terstond het 4 tooneel,
waardoor het bovenstaande verklaard wordt.
Het laatste tooneel bij B r e d e r o, namelijk de toespraak
van L e c k e r b e e t j e ontbreekt bij L e J a r s, en is dus het
eenig geheel oorspronkelijk tooneel in de „Luc e 11 e."
B r e d e r o vertaalt getrouw zijn voorbeeld, hoewel hij de
comische tooneelen vrijer vertolkt dan do overige. Iets zeer
eigenaardigs greep plaats met het zeer bekende tooneel tus-
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schen de twee koks (II Bedrijf, 4 tooneel) ; waar Pan n e tj e-Vet zegt tot Leckerbeetje:
„Gy verstaat jou immers wel
,,Op de saussen van een' saussys, of van eon moye frici edel,
,,Gefricasseert in de bruyne brande graaf mouweris ?"

en wat er verder volgt.
De hoer Gideon B u s k e n H u e t to Parijs, die het exemplaar van L e J a r s (tweede druk 1600) op de B i b 1 i 0th e quo
n at i o n ale heeft vergeleken met B r e d e r o 's vertolking, deed
eene ontdekking, die veel zal bijdragen, om doze onverstaanbare plaats holder to verkiaren. L e J a r s maakt in het bedoelde tooneel eon aantal woordspelingen, spelende met de
dubbele beteekenis der namen van d a n s e n en s c h o t 01 S.
Dit begint met „fricassee" en gaat zoo voort. „F r i c a ss e", naam van eon gerecht, is tevens die van eon dans. En
van die woordspelingen stapelt L e J a r s er een half dozijn
op eon.
Bred or o heeft dit niet begrepen, of heeft goon kans gezien
die Fransche aardigheden in zijne moedertaal over to brengen,
Niettemin behield hij de plaats, instede van haar over to slaanT
en verviel daardoor in do bekende duisterheid, nog verzwaard
door drukfouten.
Overigens is do vroolijk snappende kok juist eon kolfje
naar B r e d e r o's hand, en hoewel hij L e J a r s getrouw
volgt, heeft hij van den kok Lekker-beetje en van zijn ambtgenoot Pannetje-Vet eon paar Amsterdamsche g r a c i o s o's
gemaakt. Mocht men ook weder in doze tragicomedie op
lichte chronologische vergrijpen stuiten, ze zullen ons slechts in
de overtuiging bevestigen, dat doze arbeid de noodzakelijke
school was, waarin hij zich voor het blijspel voorbereidde. Daar
,,L u c 0110" echter door de vertolking van eon Fransch model is
ontstaan, is er groot verschil, ook in vorm, ten opzichte van
den „R o d d'r i c k" en de „G r i a n e." Hot koor is verdwenen.
Hot comisch intermezzo is opgelost in de handeling zelve.
Van daar, dat Bred or o's ,L u c e 11 e" weinig sporen vertoontt
van uit eene tragedie to zijn ontstaan. Lekker's luim doortintelt het geheele stuk, en zelfs Lucelle's vader, de bekrompen,

84

LUCELLE.

zelfzuchtige „wissel-houwer" Carponny, wordt eene belachlijke
figuur, als hij, na de gelieven in overijlde en brutale drift to
hebben gestraft, om zijn paard vraagt bij de mare, dat Ascagnes eon Poolsch vorst is.

III.
In de eerste plaats dient de aandacht gevestigd to worden
op Lecker-beetje, den kok. bowel L e J a r s op den voet
volgende, heeft B r e d e r o van dozen c 10 w n jets eigenaardigs
gemaakt, en hem sours al to plat Amsterdamsch doen spreken. Hij vraagt er in zijne opdracht T e s s e 1 s c h a our verschooning voor.
„Of hier" — zegt B r e d or o tot haar — „eenighe misslaghen
(door snelheyt of door onvoorsichticheyt) waren ingheslopen,
wilt die met u bescheydenheydt verschoonen, wetende dat ick
het ghemeene volck to ghevalle, in de houwbollicheyden to
met eenighe straet-sproockjes en woorden heb moeten ghebruycken, want die Lieden moor met de slordichste als met
cle beste zijn vermaeckt."
Met alle zijne „houwbollicheyden", schuilt er achter Locker's
grove koksmuts eon schat van waarachtigen jok en kostelijke luim.
boor zijne lofspraak op 't geld:
„Ick houdt met de rijeke luy, de beste van de stadt,
En offer schoon eon huis vol malle ky-eren of komen,
Se worden allegaer noch wel ten houwelijck ghenomen,
Had ick maer wat van dat goet, daer men de handen me salven,
Ick souw soo wel eon wijf krijghen ais dense jonghe kalven,
Neen miester, 't ghelt is de ions: 't ghelt is de bruyt daermen om dangst.
wants suycker elckaerten 1), had ick ghelt, ick was eon langst. 2)

1) Bastaartvloek voor: H e i 1 i g e q u a r t e n.
2) Eon Bram.
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Het ghelt dat stow is
Maeckt recht wat krom is:
0 baes, dat ghelt dat weet wat, die daer heeft datter klinckt,
Die is overal wellekom, en krijght datter springht.
Daer is nu gheen meer schand, noch oock gheen grooter sonden,
Als dat men gheldeloos en arrem werd bevonden.
O dat ghelt! dat nobele ghelt! dat maeckt een man ontsien
En doet hem met een graviteytse toorneteyt 1 ) ghebien.
Want elck groet bloots-hoofd een machtighe Rijckert,
En selfs staet sijn hoed vast op sijn kop 'espijckert."
1 Deel, 2 Tooneel, bl. 10 2).

Lecker's welsprekendheid neemt toe, als hij zijne „officy"
prijst met een schat van uitgezochte woorden, van lieftallige
namen, van geestdriftige titeltjes, gelijk hij dat in zijn
kluchtigen pathos zoo treffelijk verstaat, wanneer hij zijne
keuken, zijn „denigh toeverlaet", zijn „welvaren", zijn „troost",
zijn „hart", zijn „liefste", zijn „vriendinne" prijst, daar zij
hem om lief noch leed doet denken, zoo haast hij „ketels en
potten" hoort „preutelen" :
,,Wie sou mijn loochnen dat de koken niet verstreckt
Een Corps de garde van 't huys, daer men wel hulp van treckt?
Want komt u buytenluy of andre gasten over,
Men treckt maer by de schel, of men roept maer wat grover;
Terstondt siet men daer uyt in ordinancy treen,
Heele leghers met volck, bequaem in haer geleen,
D'een met een schapenbout, dees met een karmonade;
Een ander met een hoen, sommighe met salade.
Die stootje daer voor uyt ghewapent met een schilt
Van een potdecksel, hey gants bloet dat staet soo wilt.
0, die in de koken is, die is altoos wel bevrijdt
Voor de Malcontenten, voor de moeskoppers 3) voor oorlogh en voor
Sijn goet werd hem niet gherooft, ghebrandt noch ghebroken. (strijt.
0 heylighe veylighe vryhei, en blyheit van de koken!

1) Autoriteit.
2) De bier geciteerde plaatsen schreven wij of uit den eersten Druk
der L u c e 11 e, waarvan de titel reeds boven, bl. 80 is meegedeeld.
3) Stroopers.
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Wien die u maer gheniet is buyten alle hoot.
Want soo men seyt, daer blijft gheen kook voor de koken doot ."
1 Deel, 2 Tooneel, bl. 13.

Als zijn meester hoog opgeeft van Ascagnes' knapheid en
van zijne kennis van „vierderleye tael:"
,,Als Italiaens en Spaensch, oock Fransch en goet Latijn;"

dan weet Lecker op eene macht van taaltjes, dialecten en
stads- of dorps-solcecismen to zwetsen, die u door de kluchtige
opeenstapeling eon goedkeurend knikje zullen afpersen:
,,Poep! dat is niemendal, ick kander mier als ien dosijn,
Ja wel een Kiel half vijfentwintigh, mien ick op mijn spraeck bykangs,
Ick kan Amsterdams, Haerlems, Haechs, Dorts, Delfs, Layts,
Hoorens, Enkhuys, Medenblicx, Noorders, Waterlangs,
Opdams, Munckedams, Broecx, Raereps spreeck ick hie! wayts,
Oock Purmereynts, Oosaens, nou maeck ick niet veul werckx
Van 't Houtewaels, van 't Jaephannes, van 't Diemes, van 't Ouwerkerckx,
Van 't Amsterveens, van 't Overtooms, van 't Slotens, van 't Sloterdijcx,
Van 't Heynbooms, van de Katuysers, eu al die preutel."
bl. 14.

Maar Locker treedt eerst in zijne voile kracht op, als hij
met zijn collega Pannetje-Vet krakeelt. Eene ontelbare menige
gerechten, eon overvloed van keukenwijsheid en keukentermen — hoewel het noemen daarvan berust op eene verkeerde
opvatting van L e J a r s' aardigheden -- met echt comischen
rijkdom opeengestapeld, worden Locker sarrend voor de voeten
geworpen, als of hij ze niet kende :
* Ghy verstaet iou immers wel
Op het saussen van een saussijs, of van een move frickedel,
Ghefricasseert in de bruyne brande graaf mouweris,
Of op een snippie met sijn dreckie? Also wel denck ick als Louweris,
Op de vreemde Composten en copies van de vossendans?
Van de Almangie quapaert van een vette Gans?
Van de Struyven en Taerten, van galliaerde Spaenjen?
Van de sinckepas over 't ghebraen? Van appelen van Oraenjen?
Van de Bergomaskes en de maskarades van een hoen?
Van het droopen en de capriolen van een kappoen?
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Van de bisarde grimassen van de Artisokken?
Van toeckruyt, van gecoockte Salm en Enghelsche bocken?
Over do pasteyen, met sla, van quinsparlement,
Ick gis datje de quaterbranckt lavagotte en de peck in de ton wel kent." 1)
II D. 5 Tooneel, bl. 29.

Lecker heeft van spijt zijn grauw. voorschoot ineengerold,
terwijl de lakei met eon tergend lachje hem door den omvang
zijner dans- en keukenwijsheid zocht to vernietigen. Hij zal dien
spot met woeker betalen. Hij vraagt de hand van zijn kameraad en begint hem, met denzelfden deftigen ernst, waarmee
Ieze zoo even sprak, uit de lijnen en strepen van zijne hand
geluk to voorspellen. En terwijl hij hem met eon triumfeerenden bilk in de oogen ziet, geeft hij eene ontleding van
zijn karakter, die hem do pijnlijke grijns op de lippen doet

1) „Hoe schoon" — is 't stic htelijke resultaat van V an H a s se it,
{t, a. p1. bl. 104) — „zou dit in eene voorrede voor de „Geldersche
Keukenmeid" gevoegd hebben. Maer ik ken my niet bekwaam om het
nit to leggen !" Dit was ook niet mogelijk, omdat B r e d e r o de plaats
niet goed verstaan had. Dr. H. A. K oil e w ij n, die „L u c e 11 e" met
Au n tee ken in g en in het licht gaf (Amst. Geb. Bin g e r, 1885) zegt
bl. 346: „L e Jars heeft het volgende : „Sais to bien le chapitre des
fricasses ? comme mettre un branle de Caen a la sauce d'Allemagne, les
branles de Poitou aux nauets de Hauberuillers ? des voltes a la composte? le passe-pied de Bretagne en salmigondis? et des courantes a la
dodine? N'es-tu point allie ou parent de maistre J e an 1' 0 r do u x?
N'entens-tu point le croque-lardis de cuisine ?" De beer B u s k e n flu e t
schrijft mij hieromtrent het volgende : „In het Fransch volgt bier eene
reeks woordspelingen, die B r e do r o niet heeft weten thuis, of niet heeft
iveten over to brengen. „Fricassees," „branles de Caen", „branles de
Poitou", „voltes", „passe-pied de Bretagne" „courantes" zijn altegader
d a n s e n, waarvan Lo Jars s c h o t e 1 s maakt. Met „Maitre Jean
1' O r d o u x" wordt wellicht eon vermaard dansmeester van dien tijd bedooM. Br e d e r o's „lavagotte" zal wel voor „la gavotte" staan; een
dans to moor, en een bewijs, dat Br e d e r o half en half begrepen heeft
wat L e J a r s Wilde zeggen."
De volgende woorden van B r e do r o worden door deze opmerking
geheel of gedeeltelijk verklaard : „vossen dans" „A 1 m a n g i e" (Allemande), „galliaarde", „sincke pas" (cinq pas?), „Bergomaskes"
(Bergamasque, Italiaansche boerendans), „ m a s k a r a do", „c a p r i o 1 e n",
,,grimassen" „1 a v a g o t t e" (la gavotte).
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versterven en in eene allerbespottelijkste houding aan 't schaterlachen der toeschouwers prijs geeft:
,,Hier staet in dese lijn,
Dat ghy een oolijcke guyt bent, en Wert dagelijx slimmer,
Dat ghy een laccher bent op straet, en binnens huys een grimmer.
Ist niet waer? Flier blijckt dat ghy altijt sondaechs iou ghelt verpoyt,
En dat ghy niet gaern iou Roosen voor Verckens stroyt.
Hoe nou? Staet stil! Wat so? Datsen vrijer, soo dat is fraytjes;
Ghy drinckt gaern Antwerps bier, ghy eet gaern bestaytjes 1),
Ghy hebt altoos snoepery in ioe diessack, 2) segh 1st niet soo?
Ghy bent gaern op de Rederijckers kamer, en 'thuis benje noo.
Noch sie ick in de vouwen en kreucken van iou vingheren,
Dat ghy snachts gaern wat loopt byder straten slingheren.
Ist niet waer? en daer sie'ck in iou Borgoense kruys, 3)
Dat ghy met de ionghe maets veel tijts loopt in 't olykoekxhuys."
Bl. 30.

Inderdaad Lecker is eene uitnemende figuur.
En wat opmerkelijk is, Lecker mag, behoudens al zijne
oorspronkelijkheid, de geestverwant van den geliefkoosden
kokstype uit de midden en nieuwe comedie der Atheners
genoemd worden. Immers de Atheensche koks krakeelden met
dezelfde comische uitvoerigheid, als Lecker en de lakei. Dit
wordt bevestigd door Otto Rib b e c k: 4)
„Sie" — de keukenhelden der Attische comedie -- „sprechen
in uralten homerischen Ausdrucken, so dasz der Hausherr
ein Lexicon nehmen musz, urn sie zu verstehn, and haben
auch eine starke Dosis von der breitspurigen Langweiligkeit,
die man Doctrinars nachzusagen pflegt. Endlose Recepte and
Kuchenzettel declamiren sie herunter, wie denn freilich auch
ein groszes Maul zu einem rechten Kuchenhelden ebenso
gehort, wie nach den Begriffen der Komodie zu einem
General."
1) Pasteitj es.
Z) Diefzak, geheime zak.
3) De snijding van twee lijnen in de hand, in den vorra
eener X.
4) Otto Ribbeck, „Veber die mittlere and neuere Attische
Komodie. " Leipzig, 1857. s. 30.
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Zou er bij Locker misschien eon wenk van geleerde vrienden behartigd zijn? 't Mag betwijfeld worden uithoofde van
de Latijnsche tint der Nederlandsche Renaissance, die eer
Plautus en Terentius, dan Philemon en Menander
ter hand nam, of zoo doze door hunnen fragmentarischen
toestand ongenietbaar waren, dan ten minste A r i s t o p h an e s
niet bij voorkeur beoefende. Ik schat B r e d e r o's comische
gave hoog genoeg, om eene gelijkheid in keus — schoon
onbewust — eene overeenstemming van methode tot hetzelfde kunstdoel, met de uitstekendste blijspeldichters der
Oudheid to gissen. Maar men moet ook terstond erkennen,
dat de stof voor do schildering van beide clowns bij L e J a r a
wordt gevonden.
Dat de Amsterdamsche kok wat vreemd in het Lyoneesche
huisgezin geplaatst word, is ons eenig bezwaar. Maar dit
heeft het Amsterdamsche gehoor van 1615 zich niet bijzonder
aangetrokken. Daar was er althans eene onder dat gehoor,
eene voor hare dagen fijn beschaafde, talentrijke en smaak volle jonkvrouw, bij wie men „door de grilligheyt der boor teryen het kostelijcke en koninghlijcke purper onder 't leliewitte vel" ') der maagdelijke wangen zag verschijnen.

Iv.

Bij de ernstige personaadjes der „L u c 0110" zullen wij niet
lang toeven. De tijdgenooten waren met de Parijsche, zoowel

1) „Toe-eygheningh aen Tessel-scha." Het was Bredero
eene heerlijke vreugde geweest T e s s e is c ha bij de eerste voorstelling
zijner „L u c e 11 e" te zien. Hij dankt er haar „van harten" voor, ,,overmits" zegt hij, „het u belieft heeft dit selvighe Spel met u waerdigheydt te vercieren, en de sit-stede met V. B. teghenwoordigheyt to
ver-eerlijcken, ons verleenende een aendachtighen en nechtighen
ghehoor."
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als met de Amsterdamsche Lucelle zeer ingenomen, zoodat
zelfs T e s s e 1 s c h a aan de rampen van Ascagnes en Lucelle 1)
een traan heeft gewijd.
Deze opmerking kan ons echter niet doen besluiten om het
schoolsch pedantisme van 't uitvoerig dispuut des barons met
zijn vriend over de „Min," en „hoe men se ghebruiken
moet," aan de Rederijkers niet onwelkom, in bescherming te
nemen. Lucelle is brutaal. Voor Ascagnes schuift ze zelfs den
duren plicht der kinderliefde op zij, nog pas te voren als een
welkom wapen tegen den aanzoek van den baron gebruikt.
Zoo zegt ze tot Ascagnes:
,,Mijn Vader is stock out, en sal welhaest verscheyden.
Ons schort maer lijdsaemheyt dien tijdt te dulden af,
Tot by het eene been als 't ander heeft int graf."
III Deel, 2 Tooneel, bl. 36.

Zulk eene opvatting der liefde herinnert aan de ridderletterkunde, bij name, aan de vrouwen der Artur- en Amadisromans, en kan tot toets dienen bij de waardeering van L e
J a i s classicisme.
Lucelle's pathos, als ze bij 't lijk van Ascagnes met den
giftbeker knielt, heeft Bred e r o door alliteratie krachtig
gekleurd:
,,Komt sulpher-gheesten vael, komt spoocken snar en snel,
Komt Eunghers, 2) komt gheswindt, en klautert uyt de hel.
Loopt, blickert, blakert, braedt met u beteerde toortsen.
Komt dulheyt, raserny, komt sieckten, pesten, koortsen,
Serpenten, slanghen, en giftighe dieren wreet,

1) „Ons verleenende" — schrijft B r e d e r o haar. na voor hare tegenwoordigheid gedankt te hebben — „een soo aendachtighen en nechtighen ghehoor, dat de beroerelijcke redenen, door yemant beweeghlijck
uitghesproken, ter nyverer Siele inne braken, sulcx dat de weerslach
van de wint der droever woorden, ten blyen oogen met sulvere Parlen
uytborsten."
2) Toovergeesten.
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Die tot vernielingh van de menschen zijt ghereet,
En schent, en schiet, en scheurt de werrelt, is het doenlijck !"
IV Deel, 4 Tooneel, bl. 51.

Overigens kan noch Ascagnes' sophisterij voor hij den
beker drinkt, noch des barons woorden bij de lijken der gelieven, eenige belangstelling vragen, terwijl Carponny's cynisme
alleen om de wat comische tint eenige meerdere onderscheiding vordert.

VIJFDE HOOFDSTUK.
DE „TRAGEDI-COMMEDIE" VAN DEN STOMMEN RIDDER.

I.
INHOUD.
,,De schoone beeldt zich al zijn dawn
Met gloende kleuren af,
En deelt met hem de lauwerblaan,
Die hem zijn krijgsmoed gaf.
Nu voegt ze er nieuwe daden by,
In eigen brein gesmeed:
Ze plaatst hem zuchtend aan heur zy
En zucht alleer zy 't weet."
BILDERDIJH.

I

DEEL.

1 Tooneel. Eon palmwoud op 't „eylandt van Kalfa."
Ridder Palmerijn van Olijven is gedurende do reigerjacht
op Sarraceensch grondgebied van „den Heere-baen" gedwaald.
Vermoeid in slaap gezonken, heeft hij bij zijn ontwaken to
vergeefs naar zijne jachtgezellen gezocht. Hij neemt zich voor,
bij eene ontmoeting met de ongeloovigen zich „van de spraeck"
to onthouden, en zet zich aan den oever eener book tusschen
de palmstammen neder.
2 Tooneel. „Aertsche Diana", „'s Keysers Dochter" en
„Aerdighe", „'s Keysers Nicht", hebben Karen jachtstoet
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verlaten om samen eenige liederen to zingen. 't Gebas der
honden en de kreten der „wayd•lion" doen haar terugkeeren.
,,Amoureusje" en „Manshooft," twee paadjes, getuigen, dat
„Hart en Hinde, Beer en Das" in handen der jagers gevallen zijn.
3 Tooneel. Eon gezelschap Sarraceensche ridders, waaronder
„Alderecht" en „Heereman", ontdekken den schijnbaar slapenden Palmerijn. Eon hunner blaast hem door zijn jachthoorn
eenige schelle tonen in 't oor en schopt hem met den voet.
Woedend grijpt Palmerijn zijn good zwaard en doet zes der
ongeloovigen in 't nand bijten.
4 Tooneel. Des Soudaans dochter, Aartsche Diana, beveelt
het gevecht to staken. De ongeloovigen wijken eerbiedig,
Palmerijn knielt zwijgende, zijne stomheid door gebaren verklarende, en biedt der jonkvrouwe het gevest van zijn zwaard.
Aartsche Diana aanvaardt het en doet onderzoek naar do
oorzaak van den strijd.
Als Alderecht haar doze heeft meegedeeld, verklaart ze :
„Seecker den stommen heeft ghedaen als by behoort,
Omdat sijn Edelheyt zoo wel weet to kastijen."

Ze maakt Palmerijn daarop ridder van haar „huffs" en hare
persoon, geeft hem zijn zwaard terug, en voert hem moo naar
hare „tent", waar ze ververschingen zullen gebruiken. De
paadjes spreken over den aanstaanden maaltijd. Amoureusje
verlangt naar eon „Venezoen."
5 Tooneel. De „Keyser of Soudaen" komt „met het hof"
de princesses to gemoet en staat haar den geheelen jachtbuit af. Eene uitzondering echter wil hij met Palmerijn gexnaakt zien, daar de gezellen der verslagen ridders reeds zijn
woord ontvingen, den krachtigen vreemde aan de leeuwen to
mogen voorwerpen. Vergeefs verzetten do jonkvrouwen zich
hiertegen. Palmerijn mag echter zijn zwaard behouden tot
lijfsverdediging.
5 Tooneel. Aartsche Diana bepeinst den snellen loop der
„aertsche dinghen," hare liefdo voor den onbekenden ridder
en diens treurig lot.
Hot koor besluit met eon stichtelijken zang op Gods wijs•
hoid en voorzienigheid.
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II

DEEL.

1 Tooneel. Eene gaanderij in des Soudaans paleis.
Ook Aardighe, 's keizers nicht, de Armenische princes,
heeft nog eens, maar wederom zonder gevolg, den Soudaan
om Palmerijn's leven gebeden, want ook zij heeft den stommen ridder lief.
2 Tooneel. Aartsche Diana en do Soudaan „met al 't Ho f
ontmoeten Palmerijn, die ongedeerd uit den leeuwenkuil to
voorschijn treedt. „Limius", 0011 paadje, Welke den strijd heeft
gezien, verhaalt hoe Palmerijn onverschrokken to midden der
,,Leeuwen en Luyperts" verscheen, hoe de leeuwen gevallen
warm
,,voor sijn Voeten
Met wispelstaerten, en met erkenningh' van eer;"

hoe hij do tijgers met ongehoorde dapperheid had overwonnen
en „'t bloedigh swaert aen eon ghespickelt vel," had afgewischt.
„Lethea do keyserin" vermoedt, dat hij „van hoogh of koninex
bloedt" is gesproten en gebiedt hem met veel eer to verzorgen.
3 Tooneel. Eon vertrek in 't paleis.
Palmerijn heeft zijn met blood en stof bezoedelden wapenrok
en zware rusting voor Oostersche kleedij geruild. Hij denkt
in eenzaamheid aan zijne gestorven geliefde, die hij trouw
wil blijven.
4 Tooneel. De beide princessen bezoeken met hun paadje
Amoureusje den vreemden ridder, en handelen samen van
min en schoonheid:
„Daer 't Schoon hem 't klaerst vertoont, daer stichten w y altaren
Vol wieroocks,"

roepen zij uit, „de min is 't leven van ons leven." Do paadje
spreekt echter ook zijne stelling uit, dat „de lelijckheyt eon
deught is," 't goon hij staaft met het zeggen :
„Had Paris en Helena lelijck gheweest,
Troyen waer niet vergaen, ghelijck men daeraf leest."
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Do princessen kreunen zich niet om zijne taal en voeren
Palmerijn naar den lusthof van den Soudaan.
Hot koor bezingt de moeiten en do bezwaren van den
„Christen Ridder."
III DEEL.
1 Tooneel. De troonzaal van den Soudaan.
„Een Moorsche Ridder, met twee schilt-knapen," verschijnt
als gezant van „Bradamant, Koningh van China en Dwinghelant der Mooren" voor den Soudaan, van zijn hofstoet omg even. Hij verhaalt, hoe alle vorsten van 't Oosten Bradamant
tot schoonzoon begeerden, en hoe doze slechts aan do uitnoodiging der koningin van Tharsen:
,,die ghelijck een blinckende Goddinne
Wt stack in schoonheyt schoon, want men en want aldaer,
Gheen orientaelsche vrou, die yet gheleeck by haer,"

had gehoor gegeven. Hoe hij voorts met do schoone Koningin
zonder „houw'lijcksche voorwaerd van trouw" eene wijle verkeerd had, hoe hij Naar verlaten en later „de Griecksche
Zeraphin ten wijve" genomen had. Hoe de bedrogen koningin
een grijzen ridder:
,,Die hem de swarte Kunst zoo meesterlijck verstont,
Sulck dat men sijns ghelijck op aerden niet en wont,"

tot zich geroepen had, die hare kroon met tooverformulen
overstelpte en deze aldus den „nieuwen Bruidegom" had toegezonden. Hoe de kroon met vlijmende smart in Bradamant's
schedel brandde, waarvan hij naar 't beweren der koningin
van Tharsen niet kon verlost worden, voor hij:
,,De trouste minnaer, die 't ghetroust op aerden mint"

gevonden had. Daarom vraagt do gezant of de ridderschap
van des Soudaans hof eene poging wil wagon om zijn vorst
to verlossen.
2 Tooneel. Nadat eerst Alderecht, daarna Heereman, eene
vergeefsche poging aangewend hobben, om den „Moorscben
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Bradamant" van zijne „brandende kroone" to verlossen, 't goon
slechts de smart van den Chineeschen vorst doet toenemen,
treedt Palmerijn to voorschijn, en neemt de kroon zonder
eenige moeite af.
,,Ach alderedelste Ridder ghebenedijt,
Zoo zy de tire daer ghy in gheboren zijt !"

roept Bradamant in verrukking nit, terwijl Palmerijn, altijd
.stom, de kroon den keizer aanbiedt, die hem daarvoor eene
„stadt met zijn behooren" belooft, 't goon Palmerijn met eerbiedige gebaren weigert, zonder daarom Bradamants aanbod van
,,vier hondert hackeneyen,
En duysent wapens schoon en zeventhien galleyen,
En vijfenveertigh kleen van de Chinesche kunst"

geheel af to wijzen.
IV. DEEL.
1 Tooneel. De gaanderij in 't paleis.
Drie Sarraceensche edelen, „Phillebaert", „Heereman" en
„warenaer" geven luide hun ongenoegen to kennen, over de
hooge gunst, waarmee de princessen den vreemden, stommen
ridder vereeren. Alderecht verdedigt Palmerijn.
2 Tooneel. Aartsche Diana besluit uit jalousie, hare nicht
Aardighe, die onverholen haar hartstocht voor den vreemde
doet blijken, eon verder verblijf aan 't hof onmogelijk to
maken. De paadje Amoureusje zet eon oud wijfje, ,,Moersgoelick", zijne „v erliefheyt" op eon lekkeren beet uiteen.
3 Tooneel. Aardighe wandelt aan de zijde van Palmerijn
naar de Keyserlijcke Sael", terwijl ze hem verzekert :
„Ick kan niet leven,
0 Ridder zonder U!"

4 Tooneel. De „Keyserlijcke Sael."
Aardighe dwingt Palmerijn eon diamanten ring op, als pand
harer liefde. Aartsche Diana, die hen bespiedt, en gezien
heeft, hoe hare nicht den ridder plotseling eon kus waagde
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to geven, dreigt haar met den Noon van 't geheele hof. Palmerijn smeekt knielende met gebaren voor Aardighe verschooning, Welke des Soudaans dochter hem toestaat. Als hij zich
verwijderd heeft, gebiedt Aartsche Diana hare nicht het hof
to verlaten.
5 Tooneel. Heereman klaagt in eenzaamheid over zijne
onverhoorde liefde voor de Armenische prinses. Ads hij daarop
Aardighe ziet, waagt hij er haar van to spreken. Zij zendt
hem ter zijde en zingt een lied, waarin zij haar voornemen
to kennen geeft, het einde van haar leed in den dood to zoeken. Zij neemt nu een snelwerkend vergif in, en als Heere=
man haar ziet verbleeken, grijpt deze naar zijn dolk en scoot
zich wanhopig 't wapen in de borst. Het hof komt met den
Soudaan in groote verwarring aangesneld.
6 Tooneel. Comisch intermezzo.
„Doctor Gratianus" wordt in weerwil van zijn Latijn door
den paadje Amoureusje met weinig eerbied naar de patienten
geleid. Moers-goelick bespreekt met „Modde van Gompen",
„eene Miesteris", de dwaasheid der doctoren, want:
,,D'een houtet met Paracelcis, die met die, en die met Galeenis."

7 Tooneel. De Soudaan geeft aan 't hof to kennen, dat
Aardighe's en Heereman's plotselinge dood niet anders kan
verklaard worden, dan door een laaghartigen aanslag van den
edelman op de eer der prinses. H a a r zal hij eene „Tombe
van Albaster" oprichten, zijn lijk zal smadelijk worden weggeworpen.
V DEEL.
1 Tooneel. Een vertrek in 't paleis.
Aartsche Diana openbaart Palmerijn hare liefde. Eerbiedig
maar hoffelijk trekt de ridder zich terug.
2 Tooneel. De troonzaal.
,,Amaran, Prince van Nigreen," treedt met zijn „vier Brooders, ghewapent, uytghenomen de helmen en hantschoenen"
voor den Soudaan en zijn hof, on1 wraak „in 't werck" to
7*
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stollen, wegens den vroegen dood van Aardighe, zijne ,,beloofde Bruyt." Hij beschuldigt er des Soudaans dochter van:
,,Want sy heeft valschelijck, met wreetheyt onghehoort,
Haer Nichte de Princes onmenschelijck vermoort."

Daar hij echter geene bewijzen kan bijbrengen, verklaart
hjj zich bereid :
,,om met de wapens stout,
De Ridder die haer zy, of haer onschuldigh hondt,
In 't open ruyme veld stoutmoedigh te bevecht®n."

Aartsche Diana beklaagt zich, dat zij geen man is, om den
lasteraar te kunnen tuchtigen. De keizer belooft zijne dochter
,,tot eon wijf" aan den ridder, die met good gevolg den
„Phrigise Prins" zal bestrijden. Met klimmenden schrik ziet
de jonkvrouw de Sarraceensche ridders versagen, terwijl zij
onbewegelijk staan- blijven. Nu treedt Palmerijn to voorschijn.
„Door 't sien van der groote noot van Aertsche Diana" barst
zijne verontwaardiging in eene hevige berisping tegen de
bloode lafaards los, die bij „de wijn" alleen „vrorne holden"
blij von. Daarop werpt hij Amaran zijn handschoen toe.
3 Tooneel. Eon tournooiveld.
Na moedigen kamp overwint Palmerijn den Phrygischen
prins, klieft hem 't hoofd van den romp, en biedt het eerbiedig knielend den verheugden Soudaan.
4 Tooneel. Eon vertrek in 't paleis.
Nog niet geheel hersteld van zijne wonden neemt Palmerijn, die nu vrijelijk durft spreken, d liefde van Aartsche
Diana aan en aanvaardt de hand, die „de machtighste Monarch" zich gelukkig achten zou to verwerven.
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II.
BESCHOUWING.

I.
De laatste regelen van zijn „S to m m e n R i d d e r" schreef
B r e d e r o den 8 Juni 1618, nog geen drie maanden voor zijn
treurigen, vroegtijdigen dood. Dr. Samuel Cos t e r rekende
het zich een weemoedigen vriendschapsplicht, het, onder de
papieren van den dichter gevonden, geheel afgewerkte stuk,
nog dat zelfde jaar op zijne pas gestichte Academie to doen
vertoonen, als het titelblad der eerste uitgaaf van den
„S t o m m e n Ridder" ons bericht'). Deze (1619) en andere
uitgaven van 1622, 1638, 1644 en 1678 dragen overal het
duidelijke merk, dat zij niet door 's dichters eigen hand zijn
bezorgd. Vooral de eerste verschilt door het verplaatsen van
eenige tooneelen en door de opgave eener geregelde verdeeling
van de uitgaaf voor 1638, waarin de tekst wordt opgegeven,
zoo als die is aangewend, toen de „S to m m e n R i d d e r" „op
nieuw herspeelt" werd „op d'Amsterdamsche Kamer, ghelijck
het in sijn leven by hem is ghemaeckt, 1635", 't geen het
titelblad van dien druk ons leert.
De Oude Kamer streed in 1635 nog tegen de Academie,
en keurde derhalve de door hare gelukkige en krachtige mededingster gemaakte verdeeling af. Zij vertoonde het stuk dus
waarschijnlijk volgens het handschrift, dat toen nog onder
den uitgever V an d e r P 1 a s s e kon berusten.
Reeds dit verschil vermeerdert het waas van onvolledigheid
en verwardheid, 't Welk deze tragicomedie eigenaardig onderscheidt, en is een eerste grond voor onze overtuiging, dat,
zoo ook Bredero zijn „Stommen Ridder" in zijne laatste
levensdagen voltooide, hij er toch reeds veel vroeger, misschien nog voor de „G r i a n e" een aanvang mee gemaakt had.

1) „Ghespeelt op de Nederduytsche Academie in 't Jaar
ons Heeren 1618."
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Want we kunnen waarlijk het oordeel van V a n d e r P 1 a s s e
in zijn Woord: „Tot de konstbeminnende Lesers" niet
in alle opzich ten onderschrijven, waar hij in „dit volmaeckte
en volspeelde spel, vele treffelijcke sententien, soo van hooghe
ende diepe redenen, Liefd en weer-liefd', vermakelijcke boertighheden ; Jae, een volkomen Bloem-tuyn, om elck nae sijne
gheneghentheydt eon bloemken to plucken, dat hem behaeghlUck en angenaem soude moghen zijn" prijst; terwijl we
het nog betwijfelen, of „de wreede Doodt" alleen aan B r ed e r o zou belet hebben, „de verklaringhe" van dezen arbeid
to geven.
Bredero's „Stommen Ridder" werd in 1618 — as
gezegd is — „ghespeelt op de Nederduytsche Academie" en
in het volgende jaar uitgegeven onder den titel: „G. A. B r ederoods// Stommen Ridder,// Ghespeelt op do
Nederduytsche Academie,// in 'tJaar ons Heeren
1618.// (Wapen der Academie met randschrift.) t' Am s t e rdam.// Voor Cornelis Lodowjjcksz. Vander Plassen/ Boeckver-//kooper/ aande Beurs/ inden Italiaenschen Bybel. 1619." 4°.
De b r on voor doze derde tragicomedie was reeds in 1619
bekend. V an d e r P 1 a s s e zegt „Tot de konst-beminnende
Lesers", dat hij den inhoud van het spel niet heeft kunnen
opgeven, omdat hij „de Historie van Palmerijn" niet
gelezen had. Voor drie tragicomedien, voor „R o d d' r i c k end e
Alphonsus", voor „Griane" en voor den „Stommen
Ridder" gebruikte B r e d e r o denzelfden roman van ,,Palm Brij n", en wel eene uit het Fransch vertaalde bewerking
,,in onse ghemeyne Nederlantsche sprake" van 1602 of 1613.
De heer C. H. d e n H e r to g heeft aangewezen, dat voor
den " Stommen Ridder" door den auteur gebruikt zijn
n e g en hoofdstukken van den „P a 1 m or ij n", eene episode
van het 69 ste tot het 77 ste hoofdstuk (G i d s, Maart, 1885.
„De bronnen van Breeroo's romantische spelen").
Dr. J. A. Worp heeft in het „Brederoo-Album" (Feestn o m m e r van O u d- H o 11 a n d, 1885) terzelfder tijd aangewezen hoe nauwkeurig B r e d e r o de negen hoofdstukken volgt.
Door eenige aanhalingen uit den roman, naar den druk van 1613,
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vergeleken met B r e d e r o 's verzen blijkt het, dat doze, even
als in zijn „Rodd'rick ende Alphonsus", eene episode
uit den roman kiest zonder zich veel om den samenhang
dezer episode met den roman als geheel to bekommeren.
Aan het slot van den „S t o m m e n R i d d e r" treft men den
datum: „A°. 1618 den 8 Junij."
Reeds in 1859 meende ik, dat doze dagteekening goon bewij s leverde voor het schrijven van den „S t o m m on R i d d e r"
in 1618. Dat hij dit stuk in zijne laatste levensdagen
voltooide, staat vast, maar dwingt ons niet aan to nemen,
dat het geheele stuk uit dezelfde periode dagteekent. Hot is
dus waarschijnlijk, dat hij or veel vroeger, misschien nog
voor de „G r i a n e", moo begon.
Daarentegen heeft Dr. W. J. A. Jon c k b 1 0° t(„G e s c hi edenis der Nederlandsche Letterkunde” III deel
(1881), bl. 236) volgehouden, dat do „S tom in on R i d d e r"
uit het laatste levenstijdperk van B r e d e r o dagteekent. „Van
de eerste regels of ligt over het geheele stuk" — zegt hij -a eon waas van zwaarmoedigheid, genoegzaam om ons to
overtuigen, dat in die donkere laatste levensdagen het geheele
stuk geschreven werd." J o n c k b 100 t beroept zich op eon
paar regels uit den monoloog van P a 1 m e r ij n (1 Bedrijf,
1 uytkomen) en wel op do regels, die aantoonen, hoe de
ridder klaagt, dat hij bedrogen is door eene schoone:
,,Waardoor ick heb mijn selfs en alles goets verloren.
,
„Ick ben to laet ontwaeckt, eer ick mijn doolingh wilt.
. . . . . . . . . . . . .
,,Mijn hart is dol en droef." —

Ten slotte is P a l m e r ij n, volgens J o n c k b I e t, zoo vergramd „over hare ontrouw", dat hij, „als hij den valk, eon
geschenk van hare hand, den kop vermorzelt," uitroept:
„Had ick dat Vercken oock soo by haar langhe beenen,
„Ick klonck haer lichte kop tot morsel aande steenen."

Eene nadere kennismaking met den roman van „P a 1 m e r ij n"
toont op de helderste wijze aan, dat dit oordeel op eon
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m i s v e r s t a n d berust. B r e d e r o denkt hier in het geheel
niet aan d e ontrouw eener geliefde, hij volgt alleen zijn
voorbeeld — de geschiedenis van P a 1 m e r ij n. In het 58ste
hoofdstuk wordt verhaald, hoe P a l m e r ij n eene jonkvrouw
ontmoet, die op de valkenjacht is, en hem uitnoodigt haar
gezelschap to houden. Doze jonkvrouw blaakt van liefde voor
P al m e r ij n; des avonds, zou ze „heur selven bycans in zijne
armen gesmeten hebben," maar schaamte hield haar terug.
Zij schonk hem den volgenden morgen tot aandenken haar
valk. Deze valk brengt P a 1 m e r ij n geen geluk aan. Hij was
met zijn vriend T r i n e u s en de minnares van dezen, de
infante A g r i o 10, op zee, en landde op een eiland, waar hij
met zijn valk ging jagen. Hij werd meegesleept door de genoegens van de jacht, en vergat zijne vrienden, die zonder
hem vertrokken. Toen hij zag, dat het schip verdwenen was,
word hij woedend, „vervloeckende soowel de Jachte als oock
de Jonckvrouwe, die hem gheschoncken hadde zijnen welge.
leerden Valck, die by van grooten quaetheydt by de voeten
nam ende teghens eenen boom moor als aan thien stukken
sloech."
Met dit tooneel begint Bred or o zijn " St o m m on Rid
d e r". Er is hier volstrekt goon sprake van ontrouw; noch
minder, dat B rode r o van „eigen zieleleed" zou gesproken
hebben. P a 1 m e r ij n is woedend, dat de valk hem tot jagen
bracht, dat hij zijne vrienden verloren heeft, dat hij op het
eiland moot achterblijven. Hij vloekt ook de jonkvrouw, die
hem den valk gaf, maar van ontrouw is hier niets to
bespeuren. J o n c k b 1 o et, die waarschijnlijk den „P a 1 m e r ij n"
niet las, en dus dit verband niet kende, wil in de klachten
van den ridder „een waas van zwaarmoedigheid," eene woede
over de ontrouw eener jonkvrouw ontdekken, waarvan hoegenaamd niets bestaat.
Zoo vervalt ook de stelling, dat de „S to in m e n R i d d e r"
in B r e d e r o's laatsto levensjaar zou geschreven zijn. Do
hoer C. H. den Her tog, die even als Dr. J. A. w or p den
„P al m e r ij n" nauwkeurig las, zegt in het boven aangehaalde
artikel: „Ik ben van mooning, dat, na de kennismaking met
„Breeroos bron, do waarschijnlijkheid van Ten Brings mooning
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,,grooter wordt en D e S to mm e Rid d e r inderdaad eene
„dramatische proeve is, die in portefeuille bleef, toen het den
„dichter bleel , dat geen likken baatte, om 't falende lieve
„leven er in to brengen. En dan heeft hij vermoedelijk tus„schen „Rodd'rick ende Alphonsus" en „Griane" er
„de eerste hand aan gelegd."
Het spijt mij evenwel, dat de hoer d e n H e r to g, die den
„P a 1 m e r ij n" zoo goed las, minder nauwkeurig toezag bij de
lezing van Jonckbloet's „Geschiedenis." Hij doet mij
„overeenstemmen" met Jonckbloet in de „conclusie," dat
de „S tom m en Ridder" veel meer „tot de geschiedenis van
's dichters gemoed, dan tot die van zijn talent behoort." Noch
door Jonckbloet, noch door mij zijn doze woorden aangaande den „S t o m m e n Ridder" gezegd, maar wel degelijk
ten opzichte van de „A n g e n i e t." 1)
De „S t o m m e n R i d d e r" heeft niets to maken met B r ed e r o's persoonlijke lotgovallen. Hij rijmde dat stuk, even als
zijne andere tragicomedien, naar eenige hoofdstukken uit den
„P a 1 m e r ij n." Waarschijnlijk onvoldaan over den uitslag, liet
hij het stuk liggen, totdat hij in den ziektetoestand zijner
laatste dagen er de laatste hand aan legde, om het niet onvoltooid achter to laten, zoo als „A n g on i e t ," en „H et
daghet uyt den oosten."
Noch Dr. J. A. W o r p, noch de hoer d e n H e r t o g verklaren de eigenaardigheid, dat de held van het stuk zich s t o m
houdt en opzettelijk niet wil spreken.
Bred e r o doet P a l m e r ij n met eon enkelen regel dit besluit nemen :
„Iek wil my wat van 't volck en van de spraack onthouwen."

Eene vraag naar do oorzaak van dit verschijnsel schijnt mij
niet overbodig.
Het verschijnsel, dat eon ridder zweert niet moor to zullen
spreken, komt in de Middeleeuwen herhaaldelijk voor. Zeer
merkwaardig is het vooral, dat oude Wallische en Bretonsche

1) Jonckbloet, „Geschiedenis", III deel (1881) blz. 237.
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verhalen reeds voorbeelden van dergelijke feiten geven. De
Burggraaf Hersart de Villemarque, heeft in zijn „Les
Romans de la Table Ronde et les Contes des Anci e n s Bretons" (Paris, 1861) eenige Bretonsche volksverhalen medegedeeld, vertaald naar het zoogenaamde M a b i n og i u m, het handschrift van Oxford, bekend onder den naam
van het Roode Book, — in het Engelsch vertaald door Lady
Guest (1838-1849) en door San Marto („Arthur Sage",
1842).
D e Viii e m a r q u 8 vertolkt o. a. de geschiedenis van
Po r e d u r a b E w v r a w e", ten onrechte voor de bron van
Chrestiens de Troyes' „Conte du Graal" gehouden,
daar het Bretonsche verhaal later en volg ens C h r e s t i ens'
roman is bewerkt, als Birch-Hirschfeld, „Die Sage
v o m G r al." (Leipzig, 1877, S. 205-206) duidelijk bewijst.
De geschiedenis van Pe r e d u r bevat eenige hoofdstukken
(XV — XVII), waarin deze zich sprakeloos houdt tegenover
Christenen, omdat hij do liefde niet winnen kan van A n g ar a d met de gouden hand.
Reeds hier is de kiem van de latere „Stomme Bidders.”
De Graal-romans en de Bretonsche volksverhalen deden ze
hot eerst optreden. Hit dozen kwamen ze in de A m a d i s en
P a 1 m e r ij n -romans, als eon zeer gewoon motief, dat talrijke
middeleeuwsche romans en novellen herhalen.
Even als voor de „G r i an e", koos hij dus voor den ,,St o mm on R i d d or" eene episode uit den roman van „P a 1 m e r ij n
v an 01 ij v en." Maar reeds doze episode was ongelukkig gekozen. Had hij in de „G r i an e eon eenigszins belangwekkenden dramatischen knoop kunnen leggen, hier kon hij het
niet. De geheele verwikkeling moest hier ontstaan door 't
vrijwillig stilzwijgen van P aim e r j n, 't Welk hij eensklaps
verbreekt, als zijne verontwaardiging over do laf hartigheid
der Sarraceensche ridders ten top is gestegen. Onsamenhangende, althans niet met noodzakelijkheid verbonden, gebeurtenissen moesten de vijf deelen verder vulien. Met de karakters
is het even ongunstig gesteld. Het vierde deel, waarin Aardighe tot zelfmoord besluit, omdat Palmerijn hare liefde niet
beantwoordt, is alleronbehaaglijkst. Het gemis van alie chro-
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nologie en locale tint is hier vooral zeer hinderlijk. Ook de
vorm bezit weinig aantrekkelijks. Het comisch intermezzo is
onbeduidend en zonder eenige zorg bewerkt. De taal der comische figuren is even onontwikkeld, als die van Nieuwen-Haan
en Griet in den „R o d d' r i k". Opmerkeltjk daarentegen mag
het lyrisch element genoemd worden, 't Welk de twee eerste
deelen voordeelig onderscheidt. Maar ook elders vindt men alle
deze liederen terug, en 't kan zeker niet terstond beslist
worden, of ze hier hunne eerste plaats innemen. Zoo wordt
men door uit- en inwendige gronden in de overtuiging bevestigd, dat B r e d e r o reeds zeer vroeg zijn „S t o m m e n Ridder" ontworpen heeft, en, mocht hij er weinige dagen voor
zijn dood de laatste regelen aan toevoegen, toch nimmer het
voornemen koesterde hem op het tooneel der Kamer of der
Academie to brengen.
Een bewijs, hoe zeer zijne tijdgenooten met zijn arbeid
ingenomen waren, is dit spoedig vertoonen en drukken van
een onder zijne papieren gevonden stuk, 't welk door hem zelven ten minste nog niet door den druk algemeen gemaakt was.
En zou hij het, zoo hij niet in den bloei van zijn leven
gestorven ware, zou hij het ooit hebben uitgegeven?
De kunstenaar, die door het schetsen van enkele comische
figuren in zijne drie eerste tragicomedien en door het vervaardigen zijner kluchten tot het bewerken van zijn „M o o r t j e"
gestogen was, die in April van 1617 zijn meesterwerk, den
„S p a e n s c h e n B r a b a n d e r", voltooide, kon zich onmogelijk
met het ontwerpen eener tragicomedie, als de „S t o mm e n
R i d d e r", bezig houden. Maar de laatste periode zijns levens,
was vol van onrust en beweging, en wij gelooven, dat die
dagen van teleurgestelde hoop en koortsachtige melancholie
niet ongeschikt waren tot het voltooien van een arbeid, die
reeds veel vroeger begonnen, geene bijzondere geestesinspanning vorderde, en waarschijnlijk nimmer bestemd was, zijn
schrijfcel to verlaten.
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II.
Slechts een enkel woordover het comisch intermezzo.
Behalve eenige geestigheden van lager orde, ontmoeten wij
een dispuut van den paadje Amoureusje over de „leelij ckheyt"
en hare voordeelen. Deze redekaveling, geheel naar Rederij
kerstrant, wist B r e d e r o door de plasticiteit, die hem nimmer
verliet, te verlevendigen. Zoo stelt Amoureusje een voorbeeld
n schoon aldus voor:
van zijn
„'t Is een fray knecht Sieuwert Luyten,
Want hy het twee rechter beenen en twee slincker kuyten,
En by het een move platte buyck, met een kamuysde 1) rugh,
Die soo ronckt en ghebochelt is, als wlenburchs bruch,
En hy het een paer ooghjes als cissiertjes, 2) wat wil ick 't u bewimplen?
En een monckje als een spaens beurje met duysent rimp'len :"
II Deel, 4 Tooneel, bl. 17. 3)
waarop weder het beweren gebouwd is:
,,Meest al de schoone luy seer arm van gheest en reen zijn.
Gheluckigh zijnze dan die lelijck en lam van leen zijn,
Want de lelijcke luy zijn ghemeenelijck meest
Begaeft met goet verstant en aerdigheyt van gheest."
Bl. 18.
Opmerkelijk is hier en in de volgende uitspraak van Amoureusje — eene oppositie tegen de sentimenteele taal der
liefde en jalousie van Aartsche Diana — het gebruik door
B r e d e r o van alliteratie gemaakt, om de comische werking
te doen stijgen:
„Ach ! ick ben soo Amoreus op een excellence kroes,
Met nieuwe rijnsche wijn, so besucht 4) dattet wonghder is,
En op een goet lecker bancket dat wel helfte ghesonder is
') Gebocheld.
2) Erwtjes.
3) Wij schrijven deze en volgende plaatsen of naar de eerste uitgaaf
van den „S to mm en B i d d e r", reeds vermeld (bl. 100).
4) Geducht.
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Als een ponght schot-spijckers en laskysers in mijn maegh,
En so duysent duyvels verlief ick alle dommelijcke daegh."
IV Deel, 2 Tooneel, hi. 32.

Doctor Dominus Gratianus is dezelfde type van den kwakzalver, met gebroken Latijn en geleerdheidsophef:
,,Echo habio experientia van al watter to verstaen is.
Soli Deo gloria, homo buile. De mensch is niemendal,
Niet weer as een wijnt, of als een lichte bel, of als een ouwe bal.
Echo sumas practicam, hoc est frabricando fabricfimes,
Non omnia posuminus omnes :"
IV Deel, 6 Tooneel, hi. 42.

dien men aan't slot van Molieres „Maladeimaginaire"
terugvindt. Maar B r e d e r o's doctor is de conventioneele,
die in alle kluchten op zijne plaats is, en die van M o 1 i e r e
zoowel hier, als in „le Medecin malgre lui," in „M. de
Pourceaugnac" en in „l'Amour Medecin", verheft zich
van conventioneelen type, tot oorspronkelijke, echt comische
figuur.

III.
Dat er in 't eerste en tweede deel van den „S to m m e n
R i d d e r" een paar staaltjes van B r e d e r o 's liederenpoezie
zijn aangebracht, verzoet ons de langwijlige lezing van deze
onbeduidende tragicomedie. Maar bijna alles, wat men hier
aantreft, vindt men in het „L i e d t - B o e c k" terug. Waar deze
zangen evenwel het eerst eene plaats vonden, is niet gemakkelijk to beslissen. Meent men er in den inhoud zelven eenig
spoor van to ontdekken, aanstonds werd dit weer verzwakt
door een waas van algemeene toepasselijkheid, 't Welk ons
tot de gissing brengt, dat ze hier als welkome reserve op
schatting zijn gesteld.
In de eerste plaats mag op Aardighes lied gewezen worden,
in 't woud voor hare nicht gezongen, zoowel door natuurschildering als door de moreele richting opmerkelijk.
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Zie hier eon drietal strophen:
't Sonnetje steeckt sijn hoofjen op,
En bestraelt der Berghen top
Met sijn lichtjens:
Wat ghezichtj ens,
Wat verschietjes vert en flaeuw,
Dommelter tusschen 't graeuw, en blaeuw."
„'t Vochtige boomtje 1) blinckt verciert.
't Vrolij ck vinckje tiereliert
Op sijn tackjes,
Wilt en mackjes,
En weer strackjes op een aer,
Huppeltet met sijn wederpaer."
,,d'Hemelen werden meer begroet,
Van die Diertjes kleyn en soet,
Als van menschen,
Die maer wenschen
Na het aerts en 't helsche ) goet,
Dat men bier toch al laten moet."
I Peel, 2 Tooneel, bl. 2.
„Had hij in dozen trant moor gedicht, hij zou nog heden
zijnen room behouden hebben; of Bever was B r e d e r niet
zoo vroeg gestorven, en had zijn geest de noodige beschaving
erlangd, hij had misschien als eon ster van de eerste grootte
geschitterd." 3)
Eene welgemeende, maar zeker wat karige lofspraak van
den man, wien 't hart hoog sloeg van liefde en bewondering
voor de poezie zijner vaderen !
Sir J oh n B ow r in g 4) heeft dit eenigszins gevoeld en to

1) In „'t Liedt-Boeck (bl. 45 van „'t Aendaehtigh LiedtB.o e c k," uitgave van 1622) is eene andere lezing:
,,'t Vochtighe Bee c k j e" enz.
2) Ook hier is eene variant in „'t L i e d t - B o e c k :"
,,Nae het aerts v erg an c k 1 ij c k goet."
3) Jeronimo de Vries, „Proeve eener Geschiedenis der
Nederduitsche Dichtkunde. Amsterd. 1810. 1 D. bl. 127.
4) „Batavian Anthology," bl. 87.
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recht opgemerkt: „Even Jeronimo d e V r i e s although
generally the most lenient of critics, has, we think, barely
done him (B r e d e r 0) justice."
Aardighe's tweede zang is eene zeer goed geslaagde proeve
van 't meer „aendachtighe" genre van B r e d e r o's lyrische
poezie :
,,Wie boven al sijn Godt bemindt,
Sijn Godt in alle dinghen vindt;
Wie yet meer wil verkiesen,
Sal Godt in al verliesen.
Wie wijs'lijck doen wil woecker-winst,
Die mint Godt meest, sijn selven minst,
Die hem tot Godt kan neyghen,
Die maeckt van Godt sijn eyghen.
Want Godt is trouw, die trouw oock hout,
Maar die hem op den mensch betrouwt,
Vertrouwt hem oock den looghen,
En is vervloeckt bedroghen."
Bi. 3, en van 't Aandachtigh Liedtboeck (1622) bl. 44.

Even treffelijk wist B r e d e r o een vroolijker toon aan to
slaan. Dit stave het lied van Heereman, een der Sarraceensche
ridders:
,,Al ben ick, schoon Liefje, niet machtigh rijck,
Ick ben ten minsten als mijns ghelijck,
Wat gheef ick om 't goet? (his)
De beste Rijckdommen legghen int ghemoet.
Ick laet den gierigaert na schatten sien,
En den staet-suchtighen na het ghebien,
Ick gheer o mijn schoon'! (his)
Gheen Konincx scepter noch Keysers kroon.
Want de rust en opperste wellust leyt,
In een onbekommerde vernoeghelijckheyt
En niet in het ghelt, (his)
Dat staegh sijn meester met sorghen kwelt."
I D., 3 Toon., bl. 6, en van 't B o e r t i g h
Liedt-boeck (1622) bl. 101.
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Sir John B ow ring 1) heeft doze bevallige strophen de eer
eener meesterlijke vertolking in zijne moedertaal bewezen, en
V a n V 10 t e n 2) vlocht ze eon weinig herspeld onder zijne
„cozen van soeter roken."

IV.
wij hebben het korte oogenblik van vroolijken zonneschijn
to midden van de neveien, die den Stommen Ridder gedurende
zijn verblijf bij den sultan van Kalfa omringen, reeds genoten.
wij wenden ons thans tot de schaduwzijde.
De hoofdpersonen van den „S t o m m e n R i d d e r" zijn weinig belangrijk. In plaats van twee onder hare sluiers als begraven serailbewoonsters, zijn beide jonkvrouwen, Aardighe en
Aartsche Diana, — namen, niet zeer smaakvol voor A r d e m i r e
en A r c h i d i a no uit den „P al m e r ij n" gekozen -- volkomen
westersch ontwikkeld, volgens het opvoedingssysteem der
Artur- en Amadisromans. De Armenische prinses is inzonderheid driest en zinnelijk. Hare moraal is hoogst beknopt. Reeds
bij den aanvang hooren wij haar vragen :
„En is de schoonheydt niet de rijcklijckste vereeringh
Die ons de Goden doen ? Het is haar liefste kindt,
Dat van de ooghen wil ghevolght zijn en bemindt,
Ja aenghebeden zelfs. De jeucht is ons ghegheven,
Om toe to heylighen aen de schoonste van ons leven."
II Deel, 4 Tooneel, bi. 17.

Denzelfden grondtoon vindt men bij Aartsche Diana, licht
geunanceerd, terug, waar zij beweert :
,,En wy behooren oock met eon demoedigh knielen,
To storten voor de min het binnenst' onser zielen,

1) „Batavian Anthology," bl. 99.
2) „Nederlandsch Liedeboek," bl. 108. De Inhoud (bl. 120)geeft
onjuist de „L u c e 11 e" als eigenares van dit lied op.
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Want sy is 't leven van ons leven, ja soo groot,
Dat sy ons leven doet int midden van de doot" —
bl. 17.

Aardighe doet nog een stap verder. Zij bekent Palmerijn
hare liefde:
,,Alwaer ick soo bemint van d'algoedighe Goon,
Dat sy aen my to Schenk, o schoone Ridder! boon
De scepter en de kroon van Hemel en van Aert,
Sy waren sonder U, mijn geen spoogh-water waerdt !"
IV Deel, 3 Tooneel, bl. 32.

Palmerijn's koelheid tegenover hare hartstochtelijkheid doet
haar 't leven ondragelijk worden. Ze zingt daarom even voor
haren dood:
,,Ghelijck de Wilde witte Zwaen
Det verstaen,
Hare doot met droevigh singhen
Soo queel ick nu oock uyt noot
Van mijn doot,
Door sijn dreutsche weygheringhen !"
IV Deel, 5 Tooneel, bl. 38.

Zoo openbaart zich ook bij Aartsche Diana dezelfde heftigheid, al is 't in wat edeler vorm. Beide vorstelijke jonkvrouwen nemen zonder blozen naast Griane en Lucelle plaats.
Ridder Palmerijn van Olijven is het ideaal der Amadiswereld.
In zijn blazoen schitteren de Amadiskleuren met onberispelijken luister. Raakt een der ongeloovigen hem aan, hij velt
er vijf ter neer; verschijnt hij in den leeuwenkuil, de monsters
vallen eerbiedig aan zijne voeten, en de minder eerbiedige
panters worden in een oogenblik door hem verslagen. Kan
hij leeuwen en panters weerstand bieden, hij kan het ook
der schoone jonkvrouwen, met heure niet altijd onschuldige
vleitaal. Hoe zou hij anders Bradamant, den Chineeschen
vorst, van zijne brandende kroon hebben kunnen verlossen,
't geen alleen den trouwsten minnaar der geheele aarde zou
gelukken? Hij is de tweede Lancelot der Arturromans, die
honderdvijftig ridders, door de zwarte kunst van Morguien,
de tooveres, in „le val des faux amants" gelokt, bevrijdde,
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omdat hij zijner jonkvrouw ook niet eene enkele maal ontrouw
was geweest. Als de dochter des Sultans wordt gehoond, en
niemand zich harer aantrekt, vergeet hij in zijne verontwaardiging zijne rol, en laat voor 't eerst den verbaasden hofstoet
zijne stem hooren:
„0 blooders kleyn van hart!
Onwae^rdigh om de naem des Ridderschaps te voeren.
O Pochers, snorkers, blaes-ballighen by de wijn,
Die vrome Helden by de beste tafels zijn.
Die daer slach-orden stelt met roemers en met glasen,
En daer kunt van de krijgh en van de vyandt rasen,
Daer ghy u hoogh beroemt en op het braefst verheft.
Waer is u koenheyt nu ?"
V Deel, 2 Tooneel, bl. 51.

Hij aarzelt geen oogenblik, om Amaran „Prince van Nigreen"
zijn handschoen voor de voeten te werpen. Natuurlijk blijft
hij verwinnaar, en ontvangt zijne belooning, door als bruidegom van 's Sultans dochter te worden begroet.
't Spreekt wel van zelf, dat men met den volvromen Stommen Ridder — den voorvader van zoovele taai•ernstige en
laf brave romanhelden — weinig sympathiseert. Overigens mogen we nog aanstippen, dat het koor slechts tweemalen met
een zang uit het Lied t - B o e c k optreedt, en zoo de slordigheid van den vorm in de hand werkt. Bij de geringe zorg aan
't comisch intermezzo besteed, is het frisch lyrisch element
to welkomer, omdat het den rijkdom van 't talent des vroeg
ontslapen dichters van geheel nieuwe zijde doet hoogschatten.

ZESDE HOOFDSTUK.
HET „SPEL, OP 't OUD LIEDT: HET
DAGET UYT DEN OOSTEN."

I.
INHOUD.

„ „Het daget uyt den Oosten" kan slechts op
het adellijke burchtslot, in zijn vollen en eigenaardigen weemoed hebben geklonken, door de
ruime gewelfde gothische zalen, zoo als het
vloeide van de jonkvrouwelijke lippen en begeleid door de melancholische snaartonen der
gebeeldhouwde en vergulde harpe, dan licht
getokkeld, dan zwellend aangeslagen, al naarmate
het meegaande harte trilde bij de aanschouwelijke toestanden van het aandoenlijke lied."
HOFDIrK.

I

BEDRIJF.

1 Tooneel. De „Bloem•hof" van „Joffer Margariet."
Joffer Margariet dwaalt met hare „Maeghdekens" in hare
,,groene gaerde" onder linden en „Boecke-bomen. " Als zij
alleen is, spreekt zij van de kracht harer liefde voor „Vechthardus", den „Nederlandtsche(n) Mars", die weldra aan hare
voeten zal knielen, want:
,,Gheen Borst-stucken van stael, gheen rugghen zwaer van yser,
Gheen schilden dick van leer, gheen kolders soo gheringht,
Daer Cupidoos gheschut niet licht door heenen dringht."
8'
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,,Eene Rey van Jofferen" zingt den lof van trouwe en
kuische liefde.
2 Tooneel. Margariet begint zich voor haren ridder te tooien
bij de spiegelheldere bron:
„Daer men de steentjens op den bodem wel kan tellen."

Op haar „goud-dradigh hayr" plaatst zij:
,,Een Cranselijn van wit en roode roosjens,
Van paersehe vyolet, van sprenekeld Anghelier."

Hare maagden zingen haar daarop het lied der min voor,
't welk zij zelve gemaakt heeft, „op de stemme: Si Canto
Gratiosa". Hoewel ze haar voorhoofd met purpere rozen en
paarsche violieren gesierd heeft, vreest ze niet aanvallig en
schoon genoeg te zullen zijn voor haren ridder. „Claertjen"
deelt haar mee, dat reeds de nijd en de laster haren „veyen
ommegangh" met „den vromen Vechthart" hebben aangetast.
Van buiten hoort zij daarop ridder Vechthart, op de voyse:
,,Sal ick nosh langh met heete tranen," „der Goden waertschap" bezingen en hoe ook daar de nijd aanzit.
3 Tooneel. Vechthart en Margariet bespreken hunne min
met hartstochtelijke taal.
II BEDRIJF.
1 Tooneel. Eene straat.
Periosta, vader van „Roemer, Heer van Nootdorp", klaagt
over de „recht bedroefde eeuw" en over het dolle zwetsen
van zijn zoon, als deze in hevige tweespalt met ridder ,,Lichthart" verschijnt. Weldra mengen zich ook Vechthart en Koenraedt, „Edelluyden", in den twist. Een „Capiteyn van de
Guarde met sijn Soldaten" maakt een eind aan den strijd.
2 Tooneel. Willighart, page van Roemer, ontvangt van
zijn meester den last, joffer Margariet om een onderhoud to
vragen.
3 Tooneel. Eene biechtcel.
Margariet belijdt een priester, „die achter een gordijn sit"
en haar vermomde vader is, dat zij „haer trouw verlooft
(heeft) aen een edelman."
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4 Tooneel. De straat.
Margariet's vader heeft spoedig zijne vermomming afgelegd,
en komt zijne dochter bestraffen over haren „veyen ommegangh" met de ridders van 't hof. Als zij in hun huffs verdwenen zijn, verschijnt Roemer, wiens page hem meedeelt,
dat hij Margariet en Vechthart in een onderhoud gestoord, en
eon weigerend antwoord ontvangen had. Claertje brengt hem
een verzoenend schrijven harer meesteres.

III BEDRIJF.
1 Tooneel. De straat.
De hoer van Nootdorp verdenkt Margariet van ontrouw.
Zij zelve komt om hem de onjuistheid van dit vermoeden
to bewijzen, en verzekert, dat de persoon door zijn page
gezien, de hovenier was. Zij belooft hem echter een gehoor
op hare „Somer-woonst, als de Klock weynigh slaet." De
edellieden, Vechthart, Lichthart en Koenraedt, die hun gesprek beluisterd hebben, verbinden zich om „Roemer vol van
Roemen" to tuchtigen.
2 Tooneel. De wog bij 't buitenverblijf van Margariet.
Roemer wordt door Margariet, terwijl de ratel-wacht: „Een
soo het die Klock, eon !" roept, op hare „Somer-woonst"
ontvangen. Als Vechthart vervolgens daar aan komt kloppen,
wordt hij door Roemer barsch afgewezen, 't goon hem den
beer van Nootdorp zjn handschoen doet toewerpen. Zij bepalen
de plaats voor den strijd:
,,Daer ginder aen de beeck by de volwasse linden."

3 Tooneel. Een open veld met book en linde.
,,Het daegheraet in 't Oosten, het licht schijnt overal
Hoe weynigh weet de liefste, wat my ervaren sal:"

roept jonker Roemer uit, terwijl hij op zijne partij wacht.
Weldra verschijnt Vechthart, geheel in 't staal, maar legt
harnas, ringkraag en helm af, daar Roemer „nauw ghekleet"
is. Na korten strijd wordt Roemer gedood.
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4 Tooneel. De weg van 't 2 tooneel.
,,Waren 't al mijn vrunden, die nu zijn mijn vijanden
Ick voerden u mijn troost met my uyt dese landen,"

roept Vechthart Margariet toe.
,,Waer wont ghy my voeren stout Ruyter wel ghemoet?"

vraagt zij uit haar venster.
,,Onder de Linde groen, mijn troost, mijn waertste goet !"

antwoordt de ridder, en deelt haar zijne overwinning mee.
IV BEDRIJF.
1 Tooneel. De strijdplaats bij de linde.
,,Leghdy hier verslaghen, versmoort al in u bloet,
Dat heeft ghedaen u roemen en u hooghe moet :"

klaagt Margariet bij 't lijk van Roemer, en besluit terug to
keeren, om bij „Graef ofte Edelman' hulp to vragen voor de
begrafenis. Vechthart dwaalt intusschen „in raserny" oin de
linde. Als Margariet alleen is teruggekomen, grijpt zij onder
bittere tranen het „Ridderlijcke Swaert", om solve den kuil
to delven, dock valt weidra in zwijm.
2 Tooneel. Met een melancholischen zang over zonde en
bederf treedt een „Heremyt" op, die verbaasd bij de groep
onder do linde stilstaat, en de in zwijm gevallen maagd
poogt bij to brengen.
V BEDRIJF.
1 Tooneel. De plek van den strijd bij de linde.
Hit hare bezwijming ontwaakt, vangt Margariet met hare
bange klachten op nieuw aan. De heremiet poogt haar to
troosten, en vermaant haar „Gods wille" to eerbiedigen. Met
hare „geele hayren" wischt zij thans het blood van de wonden
des gestorvenen. Maar de heremiet wil niet, dat het lijk in
gewijde aarde begraven worde, omdat de verslagene zonder
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sacrament stierf. Margariet belooft het klooster: „'s jaers eon
tonne gouts", waarop do heremiet zijne toestemming geeft.
Terwijl zij 't lijk in den kuil, met het zwaard gedolven,
neerlegt, wordt „achter 't Tooneel" de vigilie op de wijze
van den 116 psalm gezongen.
Eene „Rey van Nonnen" zingt van de ijdelheid der menschelijke glorie.
Eene andere „Rey van Jofferen" weeklaagt over den vroegen dood des ridders.
2 Tooneel. Comisch intermezzo.
„Uyt de venster" van 't raadhuis best „de Secretaris" af,
dat het den „E. E. Heeren van de gherechte der Stede, en
de Hof 's Graven-haghen" behaagd heeft, eene premie van
„dry hondert Carolus guldens" nit to loven, voor eon iegelijk
die den moordenaar aanwijzen zal van den „E. Joncker en
Ridder Roemer Hoer van Nootdorp."
Twee „Borgher-luyden", Mieuwes en Jan Tijngh, keuvelen
vriendschappelijk over 't voorgevallene.
De „Rey van Nonnen" heft op de Stemme : „'t Is heden
eon dagh van vrolijckheyt" eon tang over de nietigheid der
aardsche dingen aan.
De „Rey van Jofferen" verhaalt hoe Vechthart „buyten
's lants" moot zwerven, en hoe Margariet van weedom gestorven is.

II.
BESCHOUWING.

Onder de talrijke liederen, die sinds de dertiende eeuw in
doze gewesten bekend waren, was or een, zoo eenvoudig, zoo
liefelijk, zoo roerend, zoo vol weemoed, dat het zoowel in
de hooge burchtzalen uit den mond der edelgeboren jonk-
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vrouw, als in de hutten der huisluiden en lijfeigenen van de
lippen der krachtige dorpersdochter gehoord word.
Dat lied is niet vergeten.
„Het daget in den Oosten" is misschien uit de 14 de eeuw
tot ons gekomen. 1 ) Hot is eon schitterend juweeltje der Mid-

1) Men neemt dit aan op grond van eene plaats in de „A c t a S an ct o rum" van 6 Januari 1358 (I p. 349), den datum van het overlijden
der Delftsche Begijn G e e r t r u i d van Oosten, waar men leest: „Dicta
vero est van 0 o s t e n sive ab oriente, ob vernaculum carmen iambicum
dimetrum catalecticum et numero pedum ac syllabarum certo constans
rhythmis, quod illa frequens concinebat, cuius initium est: Het daghet
in den oosten, id est: ab Oriente dies nascitur. Aliud Lovanii excusum
est itidem dimetrum vernaculum carmen simplex ac pium, quod illa
compohnsse ac saepius cecinisse memoratur." Iets verder leest men:
,,Sed cantando ferebatur spiritu referendo carmen ad dilectum suum
Jesum Christum."
Dit bericht verdient in tweeerlei opzicht de oplettendste aandacht. In
de e e r s t e plaats, omdat de auteur der „A c t a S an c to rum" (B o 11 a n d us) zegt, dat hij zijn bericht heeft geput uit Utrechtsche handschriften; in de tweed a plaats, omdat er uit blijkt, dat er van „H e t
d a get in d en oosten" eene geestelijke omwerking bestaat.
Wat de historische zekerheid aangaat van het bericht uit de „A c t a
S an c to rum", hieromtrent wijken de meeningen uiteen. Dr. J a n t e
Winkel meldt in zijn opstel: „Het middeleeuwsch Lierdicht" eene beoordeeling van Dr. G. K a 1 f f's „H e t Lied in d e m i d d e 1e e u w e n", Leiden, E. J. Brill, 1883. — geplaatst in do (n) T ij ds p i e g e 1" van 1884, dat B oil a n d u s niet onvoorwaardelijk geloofd kan
worden, omdat een werk als de „A c t a S an c to rum" uit de 17 de eeuw
moeielijk voor de bron van een verhaal uit de 14 de kan worden gehouden, indien het niet genoegzaam door andere getuigenissen is gestaafd,
hetgeen hier het geval niet is. Mochten ook de Utrechtsche handschriften door B oil a n d u s geraadpleegd, tot de 15de eeuw opklimmen, dan
zou „daarin de mededeeling aangaande het zingen van ons lied wel eens
eene poging kunnen zijn, om te verklaren, hoe Geertruid haar bijnaam
Van Oosten gekregen kon hebben, zonder juist op historischen grond to
steunen." Ben sterk argument voor deze meening meent Dr. Jan t e
Winkel gevonden te hebben in de zoogenaamde D i v i s i e k r o n i e k,
die „het oudste, uitvoerige bericht over Geertruid van Oosten bevat, en
(waarin) van het lied geene melding" gemaakt wordt. (Vergelijk Dr.
Jan to Winkel, „Geschiedenis der Nederlandsche Letterk u n d e ", Peel I (1887), bl. 455),
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delnederlandsche lyriek. Herhaalde malen is het in onze
eeuw meegedeeld. S c he item a 1 ) ontleent het aan eon „G e u s eL i e d e b o e c k" van 1672. Dat het eon der alleroudste liederen onzer Letterkunde is, „waarvan de geheugenis zich goheel en al in de middeleeuwen verliest," is hem -- ten onrechte —
ontwijfelbaar, daar het reeds in de vijftiende eeuw „een oud
liedeken" (?) was; hij is echter over den j uisten ouderdom in
't onzekere.
L e J e u n e 2) deelt den tekst moo, golijk die, als inhoud
van 't spel, in Bred or o's werken (1638) voorkomt. Hij

In het voortreffelijk opstel van Prof. Dr. J. G. R. Acquoy, ,,Het
Geestelijk lied in de Nederlanden voor de Hervorming"
(Overdruk uit het „Archief voor Nederlandsche Kerkgeschied e n i s", deel II, afl. I 's-Gray. 1886) wordt het feit evenmin als ontwijfelbaar gesteld. „De eenvoudige begijn Geertruida van Oosten, in 1358
te Delft overleden, zal haren toenaam hebben ontvangen naar het welbekende lied, dat zij, destijds nog dienstmaagd in de genoemde stad, in
een geestelijk lied schijnt te hebben omgezet." (Bl. 32 van den afz.
afdruk). In eene noot volgt nog de opmerking: „Heel zeker is de naamsafleiding niet", met een beroep op Moll „Johannes Brugman, deel
II, bl. 104, noot I.
In dezen staat van zaken is het niet mogelijk aan het bericht der
„A c t a S an c t or u m" volledig vertrouwen te hechten. Het blijkt in elk
geval, dat de traditie aangaande G e e r t r u i d v a n 0 o s t e n en de oorsprong van haren naam in de 17 de eeuw door B o 11 a n d u s werd geput
uit Utrechtsche handschriften, en door hem — 't zij historisch, 't zij verdicht, — met volkomen goede trouw opgenomen.
Wat eindelijk de g e e s t e 1 ij k e o m w e r k i n g betreft, zij is tweeerlei.
De eerste is bekend gemaakt door Moll (,,Johannes Brugman"
(1854) deel II bl. 168-170) uit eon zeer zeldzaam ]iedboek „H o f k e n
der gheestelijcker Liedekens", Loven, bij Rutgeer Velpius,
1577. A c q u o y vond nog een andere, schoonere bewerking in „E e n
devoot ende profitelijck boecxken", Antw. 1539, bl. 93 en in:
,,Dit is een schoon suyverlijck Boecxken", Amst. Corn.
Claesz. z. j. (± 1600). Zie Acquoy, „Het geestelijk lied in de
Nederlanden voor de Hervorming, t. a. pl. bl. 43-47.
') „Geschied- en Letterkundig Mengelmerk." I deel (1817.)
bl. 198, 199.
2) „Letterkundig Overzigt en Proeven van de Nederlandsche Volkszangen." (1828,) bl. 27.
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brengt het lied, 't welk, volgens zijne opmerking, in den tijd
van B r e d e r o reeds eon paar honderd jaren een oud lied
was, tot de dertiende of veertiende eeuw.
De dichter der „C am e r a 0 b s cur a" gaf 1) het lied naar den
oudsten bekenden tekst van het zoogenaamde Andwerpsche
Souter-Liedekens-Boeck — eigenlijk genoemd: „Eon
schoon liedekensboek", Andwerpen bij Jan Roulans,
1544 — waaruit het ook door Hoffman n von F a 11 e r s1 e b e n in het tweede deel zijner „H or a e B 01 g i c a e" (1856)
is overgenomen.
Vi s s c her plaatste het „naar eene oude lezing" 2) herzien,
in zijne „B ij d r a g o n", en W i 11 e m s nam het op onder
zijne „Dude Vlaemsche Liederen." 3) De opmerking van
J o n c k b 1 o e t, 4) dat „Het daget in den Oosten" reeds in „de
eerste helft der XIV eeuw bekend was, toen Geertruid van
Delft het gewoon was to zingen, waardoor zij zelfs den naam
van Geertruid van Oosten verwierf," kan, wegens do door
K a 1 f f, to Wink e 1 en Ac quo y 5) vermelde gronden niet
onvoorwaardelij ck worden aangenomen.
Doch niet alleen om haren eerbiedwaardigen ouderdom, om
haar treffenden eenvoud vooral, om harm dramatischen gang
en hare echt poetische melancholie, is doze romance der opmerkzaamheid ten voile waardig.
„Om dit oude „Liedtjen" wel to verstaan" — zeggen wij
Beets 6) na — „moot men zich de zaak dus voorstellen.
Twee ridders dingen naar de hand en de gunsten eener

1) In „d e(n) G i d s" voor 1837, I Deel, bl. 234. „E e n e on d e Romance
v e r n i e u w d." De melodie van 1544 werd door den heer J. J. Vi o t t a
herzien.
2) Beknopte Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde. I Deel, bl. 71.
3) Gent, 1848, bl. 111. Ook Ye r wij s schonk het eene welverdiende
plaats in zijne „Bloemlezing van Middeln. dichters," III, bl.
134-136.
4) Geschied. der Middennederl. Dichtkunst. III Deel, II
Stuk, bl. 501.
5) Zie boven noot op bl. 118, 119.
6) „G i d s ," t. a, pl. bl. 234.
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schoone. In blakende jalouzy ontmoeten zy elkander bij eenen
lindenboom, trekken hunne zwaarden, en eon hunner verlaat
die plek niet. Do overwinnaar, gerust op zijne zege, tilt do
jonkvrouw van ztjn hart to gemoet, en noopt haar met hem
to vluchten."
Nu vangt de romance 1) aan met eene ongekunstelde schildering der natuur:
,,Het daget uyt den Oosten,
het licht schijnt overal,
hoe weynigh weet de liefste
waer dat ick heenen sal."
Op het voorstel des ridders, of zijne liefste hem volgen
wil, vraagt zij :
,,Werwaerts wout ghy my voeren,
stout Ruyter wel gemoet ?"
En hij, om zijne overwinning haar bekend to maken, antwoordt:
„Al onder de lindeboom groene
mijn troost, mijn waarde goet !"
Waarop weer do jonkvrouw spreekt :
„Ick ligg' in mijn liefs armen,
met grooter eerwaerdigheidt,
ick ligg' in mijn liefs armen,
stout Ruyter wel ghemoet."
En de ridder antwoordt:
,,Licht ghy in uw liefs armen?
bylo ! dat is niet waer:
gaet onder de linde groene,
verslaghen so leydt by daer."
1 ) Hier wordt de tekst gevolgd, door V an d e r P 1 a s s e gegeven als
„I n ho u d t v an 't S p e 1" in den eersten druk van „G. A. B r e d e r 00d s//
Spel, op 't oud Liedt// Het daget uyt den Oosten. //By hem
in sijn overlyden onvolmaeckt ghe//vonden/ en voort ghemaect door een Lief/1hebber der Poesye.// voor C. L. v. d,
Plasse .... 1638. 4 0."
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Dan volgt de gang der jonkvrouw naar de linde, hare
innige rouw, hare poging om hulp in to roepen voor 't begraven, haar moedig besluit om het alleen to doen:
,,Met haren geelen hayren
Dat sy der 't bloedt of vreef,
met haar sneewitte handen
Dat sy syn wooden verbondt.
Met sijnen blanken sweerde
dat syder dat grafj a groef.
Met Karen blancken armen,
dat sy hem ter aerden droegh.
Met haren blancken handen
dat syder dat belletjen klonck.
Met hare heldere keele
dat sy de vigilie song."

En dan wordt de romance besloten met de roerende klacht
der jonkvrouw:
,,Nu wil ick my begeven
in een klein kloosterkijn,
ende dragen de swarte wijlen 1)
ter eeren de liefste mijn."

Wij deelen 1 e J e u n e s 2) gevoelen over dit liefelijk lied.
„Ik geloof niet" — zegt hij — „dat do teekenpen ergens
in een zoo kort bestek van eenige weinige coupletten, meer
sierlijke voorwerpen zal aantreffen, hetzij dan dat de kunstenaar het meisje zou willen voorstellen op het oogenblik,
dat zij den geliefde bij do linde ontwaart, of wel troosteloos
van het vaderlijk slot terugkeerende, om hem den laatsten
plicht to bewijzen, of bij de volbrenging van die treurige bezigheid. Wie ziet de ongelukkige verlatene niet, geknield bij het
ltjk, dat zij nog tracht to verbinden en tot het leven terug
to roepen, althans minder afzichtelijk in het graf to doen
dalen ; met moeite dat lijk naar den kuil dragende, op wiens

') Voile, sluier.
2) Letterkundig Overzicht enz. bl. 27, 28,

BESOHOUWING.

123

rand zij het lange ridderzwaard in den aardhoop heeft neergezet en bij eene opene kapel in het veld het sterflied aanhefTende. Zou een stel platen van R o e m e r en M a r g a r et a,
zoo noemde hen B r e d e r o d e, minder bevallig zijn dan van
Paul en Virginie?" 1)

II.
De uitgever van B r e d e r o's dramatischen arbeid, C o r n elis Lodewyckz. van der Plasse, kwam in 1638meteen
onuitgegeven stuk voor den dag, dat t w i n t i g jaren in portefeuille was blijven liggen. Bet verscheen en afzonderlijk en
in „Alle de Wercken" onder den titel: „G. A. Brederoods// Spel, op't oud Liedt// Het daget uyt den
Oosten, //Op de Beghel, //Die quaet duet, quaet
ontmoet.// By hem in sijn overlyden onvolrnaeckt
ghe-//vonden/ en voort gheYnaeckt door een Lief//h ebb e r d e r P o e s y e.// Wapen van Amsterdam.// t'A msterdam, //Voor Cornelis Lodowijcksz. van der
Plasse, Boeck-verkooper, //aen de Beurs, in den
Italiaenschen Bybel. 1638. 4°.
In de korte „V o o r-r e d e n" zegt Van der Plasse, dat
hij dit stuk „lanck by (zich) ghehadt (heeft), om datter qua„lijck yemandt Wilde de handt aen steecken om voort to
,,maecken, alsoo 't niet heel volmaeckt en is geweest, doch
„(hij heeft) het selfde volmaeckt becomen." 2)
Men mag het voor B r e d e r o's naam betreuren, dat zijn

1) Wil men dezen volkszang in 't Fransch vertolkt lezen, men raadplege:
de „Messager de Gand", 1833, en de Revue de Paris, Mars
1835, p. 264, geciteerd door V i s s c h e r, „G e s c h. der Ned. Lett."
I D. bl. 71.
2) Evenzoo spreekt V a n d e r P 1 a s s e in zijne opdracht dezer uitgave
aan Burgemeester Albrecht K o e n r a e d: ,, ivy voeghden hierby het
noit ghedruckte spel, gheheeten „H e t d a get u y t den Oosten", dat
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uitgever niet rusten kon, voordat hij heel de schriftelijke
nalatenschap van den vroeg gestorven dichter in het licht
had gegeven.
De „L i e f h e b b e r der P o e s y e" noemde zijn naam: Veld e n aan 't slot der „Rey van Jufferen" (I Bed. 2 Toon.), en
bij de afkondiging „van Myne Heeren van de gherechte"
(V Bed. 2 Toon.). Wie hij was, leerde ons eon belangrijke
samenloop van letterkundige omstandigheden. Dr. J o h. v a n
Vloten heeft het eerst (1865) in de „Dietsche Warande"
(VII, bl. 276) de gissing gewaagd, dat V olden, die Br ode r 0's spel bewerkte of afwerkte, dezelfde zou zijn als do
dichter van den bundel: ,,De R b e m s t e r van den A e ms to 1," daar doze in eon slotdicht uitroept :
,,Vaart oock wel, ghy schoone V e 1 don,
,,Die, die mijn naam, die, die mijn name spelden."

Hij spreekt daarbij van eon M a t t h y s v a n d e V e 1 d e n,
die — als Witsen Geysbeek (1824) (Woordenboek, V,
bl. 434) bericht — eon drama „C a 1 a s i r e s s t e r f d a g h ,"
(1631) had geschreven. Eon exemplaar van dit drama bevindt
zich in de boekerij der Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde to Leiden onder den titel : „C al a s i r e s s t e r fdagh ... uyt de historie van Heliodorus belanghende de kuysche veyagie van Theagenes en
C a r i c 1 e a" door M. v (a n) V olden, Amsterdam, 1631 4 0."
onder nummer 7056. Hot stuk is gespeeld den 21 September
1631 op de „Oude Kamer", als do titel leert.

by hem t on h a 1 v e n ghebrocht, van andere liefhebbers 't sijner eere
voltoit word."
Zoo meldt ook de „Ode op het Treur-spel van „H. d. u. d. 0." geteekend met de spreuk: „Al metier-tijdt :"
,,Naer verloop van twee tien Jaren,
Komt de geest van Breed'roo warm
By Cornelis van der Plas:
Die wel eer sijn vriendt oock was;
Plas die wil sijn vriendt vertroosten,
Druckt het Daghet uyt den Oosten,
Dat by eerst gheeft in het licht."
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De geheel vergeten auteur van „C a 1 a s i r e s s t e r f d a g h"
is niet alleen de dichter van „D e R o e m s t e r v an d e n
Aemstel", maar ook de bewerker van B r e d e r o's onvoltooid spel: „Het d a g e t u y t den 0 o s t e n." Belangrijk is
het pier op to merken, hoe de Middelgrieksche roman van
He 1 i o d or us door de vertolking van Am y o t (1559), en door
de Hollandsche vertaling uit het Fransch „D e B e s c h r ij„vinghe Heliodori vande Moorlandtsche Geschie„denissen ..... inhoudende de eerbare, cuysche,
,,ende ghetrouwe liefde van Theagenes ende Cha„riclea..... Eerst int Griecx beschreven, ende nu
,,wt het Francoysche int Nederlandts vertaelt
„door C. K. A m s t. 1610 8°." — ook voor ons drama der
zeventiende eeuw van eenige beteekenis was. A m y o t heeft
door zijne vertalingen van H e 1 i o d o r u s, L o n g u s en P 1 ut a r c h u s eon beslissenden invloed geoefend op den Franschen
heroIschen roman der zeventiende eeuw. Ten onzent komen
alleen sporadische verschijnselen, als het drama „C a 1 a s i r e s
s t e r f d a g h" aantoont.
Dat M(a t t h ij s) v(a n) V el d en tevens de auteur is van
,,De Roemster van den Aemstel," word waarschijnlijk
geacht door N i c 01 a a s B e e t s in zijne uitgaaf van A n n a
R o e m e r s' „G e d i c h t e n" (1881). Na vermelding van den
titel: „De Roemster van den Aemstel, off Poetische
beschrijvinghe van de riviere Aemstel, Met Verkiaringe van eenige duystere Woorden. 't Aemsteldam. Voor Cornelis Willemsz. Blaulaken, Boeckverko oper, in St. Jans straat, in 't guide A. B. C."
treft het oogenblikkelijk, dat het drama van „C alas ire s
sterfdagh" ook is uitgegeven „By Cornelis Willemsz.
Blaeu-Laken, Boeckvercooper in St. Jansstraet in
't V e r g u 1 d e A. B. C." B 1 a e u-Laken is als uitgever verbonden met den rijmer M. v(a n) Ye 1 d e n, zooals V a n d e r
P 1 a s s e met den dichter B r e d e r o.
Beets herinnerde, dat Mr. J a c. S c he item a in 1808 in
zijn „Anna en Maria Tesselschade, de dochters van
Roemer Visscher" (Amsterdam, J. W. Yntema en Comp.
1808} den bundel „De Roemster van den Aemstel"
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(zonder jaartal verschenen) aan An n a R o e m e r s heeft toegekend.
S c h e it e m a vond op den rug van zijn exemplaar den
naam van A n n a R o e m e r s geschreven. Dat is ook het getial met het exemplaar ter boekerij der Leidsche Maatschappij
van Nederlandsche Letterkunde berustende, waarvan vroegere
eigenaars waren Isaac Meulman, Mr. Robide van der
A a en in de 18e eeuw Jan B aide, heer van Loenen. Het
is niet onwaarschijnlijk, dat ditzelfde exemplaar in handen van
S c h e 1 t e m a is geweest. Deze meende, dat de naam van
Ann a R o e m e r s door een der vroegere bezitters op den rug
was gesteld; dat het bundeltje in de eerste helft der 17e eeuw
was uitgegeven tusschen 1614 en 1638, omdat op de titelprent, Amsterdam voorstellende, wel de toren der Zuider Kerk,
maar niet die der Wester Kerk was afgebeeld. Ten slotte
scheen S c h e it e m a overtuigd, dat A n n a R o e m e r s schrijfster was der lofverzen op den Amstel.
In 1827 werd het eerste deel eener verzameling van „G ed i c h t e n" uit de 17o eeuw uitgegeven (Amsterdam, G. H.
A r e n s), waarbij eenige verzen van A nn a R o e m e r s en eon
afdruk van „De Roemster van den Aemstel". Deongenoemde verzamelaar achtte het „nog niet uitgemaakt" of
A nn a R o e m e r s werkelijk voor de schrijfster van dozen
dichtbundel to houden ware.
Daarna kwam — als reeds werd aangestipt — V an V 1 o t e n
(1865), die het eerst den naam van V 01 do n noemde, en de
aangehaalde regels met toespeling op den naam des dichters
onder de aandacht van de lezers der „D i e t s c h e W a r a n d e"
bracht. Dit gevoelen word in hoofdzaak gedeeld door Dr. H.
E. Moltzer inzijne „Letterkundige studio over Anna
Roomers Visscher" (Groningen, 1879).
Eon afdoend bewijs voor het auteurschap van M. v(a n)
V e 1 d e n,— zoowel wat den bundel : ,,Do R o e m s t e r van
den Aemstel", als wat Bredero's „Het daget uyt
den 0 o s t e n ," betreft — gaf Mr. A. D. do Vries Az. in
den eersten jaargang van het door hem met zoo veel smaak
en zoo veel wetenschap tot aan zijn vroegen dood geredigeerde
tijdschrift: „Oud-Holland, Nieuwe Bijdragon voor de
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Geschiedenis der Nederlandsche Kunst, Letterkunde, Nijverheid, enz." Zijn opstel: „De Dichter
van de Roemster van den Aemstel" (1883, bl. 64 en
volg. t. a. pl.) bracht het gewenschte licht. Hij wees op een
zeldzaam liedeboekje in oblong formaat, met den titel: „A msterdamsche// Pegas y s// Waer in (uyt lust) by een
vergadert// zijn/ veel Minnelijcke Liedekens/ noyt
voor desen gedruckt)// gestelt op verscheyden
nieuwe sternmen: by een gebracht//door vier Liefhebbers/ als M. C. Veld-Deuntjens. J. J. C. Cupidoos
Dartelheydt. J. R. Herders-Zanghen. A. P. C. Pastorellen, ofte Bosch-Gezangen. Verciert met schoone
Copere Figuren, en by meest al d' on-bekende
Voysen// de Noten of Musycke gevoeght. t'Amsteliedam, Gedruckt voor Cornelis Willemsz BlaeuLaken, Boeck-verkooper/ woonende// in S. Jansstraet/ in 't vergulde A. B. C. 1627."
De dichter M. C. noemt zich aan 't slot van eene opdracht
aan „de Aemstel-Landtsche Jvffertjens" en schrijft zich M.
Ca m p a n u s. Het bleek, dat dit M. v(a n) V el d e n was in
Latijnsch gewaad. Mocht het reeds opmerkelijk schijnen, dat
zoowel de „Roemster" als „Amsterdamsche Pegasus"
by Cornelis Willemsz Blaeu-Laken inhetlichtverschenen, afdoender was, dat — als Mr. A. D. de Vries A z. aantoonde — op bl. 10-12 van dezen Amsterdamschen Pegasus
onder de Velddeuntjens e ® n gedicht to lezen staat, 't welk men
ook achter d e R o em s t e r vindt; het voert in het liedeboekje
,,Aen den Aomstel," in de Roemster „Aff-scheydt aen
d en A em s t el" tot titel. (bl. 66 t. a. pl.).
M. v(a n) V e 1 d e n is dus niet meer de „onbekende grootheid," door Van V 1 o t e n dus genoemd, maar een letterkundig knutselaar van den derden rang, aan Wien Mr. A. D. d e
V r e s A z. een zestal werken toeschreef:
1°. Zes Liederen in een liedboek: „Venus Minneg i f t j ens" bij Blaeu-Laken in 1622 uitgegeven.
(In dit liedboek vindt men een vers van B r e d e r o: „D i c h t e r s
Liefdens Liedt", dat noch in zijn „Groot Liedtboeck",
noch in zijne „N e d e r d u y t s c h e P o e m a t a" voorkomt).
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2 0 . Acht en dertig „V e 1 d-d e u n t j e n s" in den „A m s t e rdamschen Pegasus."
3 0 . Een sonet op „S t y r u s e n A r i am e", treurspel van
J a c o b S t r u y s, 2e druk ongeveer 1631 uitgegeven door
Blaeu-Laken.
4 0 . Het tooneelspel: „Calasires sterfdagh", in 1631
door B 1 a e u-L a k e n uitgegeven.
5 0 . „De Roem ster van den Aemstel", omstreeks 1627
uitgegeven door B 1 a e u-Laken.
6°. „Het daget uyt den Oosten" in 1638 door Vand e r P 1 a s s e uitgegeven.
De aesthetische waarde dezer werken wordt door d e V r i e s
niet zeer hoog aangeslagen. Dit past volkomen bij den indruk,
dien de lezing van „H e t d a get u y t den Oosten" bij de
vrienden van B r e d e r o pleegt achter te laten.
Hij heeft, hetgeen B r e d e r o reeds mislukt was, zoo ongelukkig mogelijk tot een geheel gereed gehaspeld. Dat er tot
zesnlaal toe eene rei van jufferen of nonnen optreedt, waarvan er eene een van B r e d e r o 's „aendachtighe" liederen
aanheft, dat juffer Margariet bij hal• en vader ter biecht gaat,
en met onbeschaamde logens de jonkers om den tuin leidt,
is zeer waarschijnlijk van V e 1 d e n's vinding. Het geheele
spel is naast de allerliefste romance, die er als „Inhoudt" bij
gevoegd is, van geene de minste beteekenis. B r e d e r o had
het dramatisch element van 't Lied opgemerkt, en poogde er
eene tragicomedie uit te ontwikkelen. Als nu deze half voltooide, door hem zelven vergeten studie, t w i n t i g jaren later
door V e 1 d e n zoo smakeloos en ellendig mogelijk wordt afgewerkt, zal men zich niet behoeven te verwonderen, dat
Bredero's spel: „Het daget uyt den Oosten" bijna
geene enkele belangrijke bladzijde aanbiedt: en allerminst, daar
zulk een samenloop van omstandigheden een hoogst noodlottigen invloed op het kunstwerk zelf moest oefenen, het geheele talent van den dichter driestweg ontkennen mogen 1),
1) Van Has s e t t heeft met diepe verachting op „Het d a get uyt
d e n Oosten" neergezien. Ook Willem
Will d e C 1 e r c q heeft er allerzonderlingst van gesproken.
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door als maatstaf eon stuk to bezigen, 't Welk het product
van die omstandigheden was.
Reeds in 1638 was „Het daget uyt den Oosten" eene
onbelangrijke verschijning. De Renaissance had ook in Nederland luisterrijk gezegevierd, en zich in het innigst leven der
nationale dichtkunst gevestigd.
V o n d e 1 had in het vervlogen tijdperk gezongen, en sinds
zijne Latijnsche studien eon gloed en eene kracht ten toon
gespreid, die aan de gewijde profetien van 't Oude Verbond
herinnerden, en door eon iegelijk geheel als de vrucht zijner
nieuw aangeleerde kennis beschouwd werden. Om heir heen
groepeerden zich ettelijke gelatiniseerde poeten, waaronder
wij alleen den vornuftigen dichter van Hofwijck, den hoer
v a n Z u i 1 i c h em, noemen. H o o ft's proza bewees, hoe het
den smaakvollen Muider Kastelein niet immer gelukt was,
Latijnsche en Hollandsche zinwendingen in haar eigenaardig
karakter to waardeeren; terwijl eindelijk de deftige, ontelbare,
met vole geleerde aanhalingen gestoffeerde alexandrijnen van
den Sorgvlietschen zanger zooveel hartelijken bijval verworven
hadden, dat voortaan geheel Nederland den dichter V a d e r
Cats genoemd heeft.
De gedachte evenwel, eon fraai, oorspronkelijk volksgezang
in eon aan zijnen inhoud passenden dramatischen vorm to
doen herleven, blijft van beteekenis, ook nadat do dramatiseering zelve onder de gegeven omstandigheden mislukken
moest; en die gedachte was van B r e d e r o.

III.
Na de liefelijke verschijning van 't Lied: „Het daget uyt
den Oosten" to hebben herinnerd, is het eene onaangename
taak de onder B r e do r o 's werken opgenomen tragicomedie
van denzelfden titel to beschouwen.
In de eerste plaats gevoelt men bij de lezing, dat or eene
vreemde, onbekwame hand in 't spel is, en toch kan men bij
9*
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de verschillende details niet met gerustheid verzekeren, of
men haren dan wel B r e d e r o's arbeid voor zich heeft. Daarbij
verdriet ons het domme enthusiasme van V a n d e r P 1 a s s e,
die in elk snippertje zijner letterkundige nalatenschap een
reestergewrocht waant to ontdekken, om het daarna door
onhandige bewerking geheel to doen ontaarden. We zullen
echter pogen B rode r 0's oorspronkelljke werkzaamheid op
't spoor to komen.
De jonkvrouw, die in de romance verzekert :
„Ic ligghe in mijn liefs armen
met groter eerwaerdicheit,"
is in do tragicomedie de wufte „Joffer Margariet", die dan
eens jonker Vechthart met hartstochtelijke liefdetaal ontvangt,
dan eons jonker Roemer toefluistert :
,,Noyt hebb' ick and're meer als Roemer u besint."
III Bedr. 1 Toon. bl. 27.
Als ze de „hoogh-vermoghen Min" aanspreekt, verklaart
ze de geheele aarde, zelfs de „wilde en woeste dieren", onder
Karen schepter:
,,De Koninghlijcke Leeuw, grootmoedigh, trots en gram,
Die siddert voor dijn Loom, en gaet ghelijck een Lam.
De loose Luypart tuck op moorden en vernielen,
Die volght u als een Hondt sachtmoedigh aen de hielen."
I Bedr. 1 Toon. bl. 2.
Ze bidt daarop tot den Minnegod, het hart van den beminden ridder tot haar to neigen, daar ze hem reeds zoo
veel geofferd had:
,,Heb ick oyt schaerts met 'sparen
Ten offer yets versuymt? Heb ick voor dijn Altaren
Niet nederigh gheknielt, ghebeden en gheweent?
En immer blijft u hart verhart, verstockt, versteent."
bl. 3.
Doze opvatting der liefdo is bij B redo r o niet vreemd.
Zijne vrouwen kennen bijna geene trouw in hunne liefde.
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Griane, Lucelle, de prinsessen uit den „S t o m m en R i d d e r" —
en ook Angeniet zal het staven — kreunen zich meestal
weinig om 't gegeven woord, en spreken zoo driest en stoutweg van hunne driften, als de edelvrouwen der Artur- en
Amadisromans. Zijne lectuur en eigen levenservaring brachten
hem tot deze opvatting van 't vrouwelijk karakter. B r e d e r o
heeft dus ook Margariet zoo willen teekenen, schoon we bij
hare toespraak aan den minnegod den „Lief hebber" V olden
in 't spel vermoeden.
Het I, II en een deel van 't III Bedrijf zijn aan do schildering der omstandigheden gewijd, die aan de gebeurtenissen der
romance voorafgaan. Zoo spoedig haar inhoud in de handeling
wordt ingevlochten, wijzigt zich het karakter van Margariet.
Als Vechthart na zijno overwinning haar toeroept:
,,Hy sterft om uwent wil, en ghy hebt met bedrogh
Hem en oock my verleyt, — — — — — — — —
Ghy hebt my trouw en min, en Roemer oock gheswooren,
Ghy seyt ick was u hert, en Roemer was verkooren;
Ghy seyt dat ick alleen, u trouw besitten souw,
En hadt aen Roemer al gheswooren echt en trouw 1"
III Bedr. 4 Toon. bi. 33.

legt ze zich vrijwillig die rouw en boete op, Welke haar
eenigszins aan de stemming der jonkvrouw van de romance
doen naderen, waar doze bij den gedooden geliefde klaagt:
,,Och lichdy hier versiaghen,
versmoort al in uw bloet,
dat heeft ghedaen uw roemen
en uwen hoghen moet I
Och lichdy hier verslaghen,
die my to troosten plach!
wat hebdy my naghelaten
So menich droeven dagh 1"

't Spreekt wel van zelf, dat volgens doze aanwijzing het
karakter van den jonker van Nootdorp als snoever moest geteekend worden; maar B r e d e r o heeft daartoe een zoo kin-
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derachtig tooneel, als het 1 van 't II Bedrijf, nimmer aangewend. Den zeer vernuftigen V e 1 d e n zij hiervoor dank
gew eten !
Bij het lijk van Roemer ontwikkelt Margariet's liefde zich
van gunstiger zijde. Alles wat in haar vermogen is, wil ze in
't werk stellen, om den geliefde eon passend graf to bezorgen.
„waarom" -- vraagt ze -- „bouwt go ter zijner eere goon graf:
,,van wit albast of van karbonekel-steenen
Door Meesters kunst ghemest! Helaes mijn bitter weenen,
Dat sent my een rivier van sulv're tranen af,
Van dese parlen lief so bouw ick u een graf,"
IV Bedr. 1 Toon. bl. 37.
Te midden der droeve taak, om met het veel to zware
ridderzwaard eon graf to delven, overmant haar do smart, en
valt zij in zwijm. Van den „Heremyt", die nu optreedt, zou
beter partij kunnen getrokken zijn. De romance gaf geene
aanleiding tot zijne figuur. Behalve eon paar regels is zijn
geheele gesprek met Margariet op stuitende wijze mislukt.
Hij vangt aan met eon van B rode r o's „aendachtige" liedekens uit to spreken, in 't „L i e d t -Boe c k" 1 ) voorkomende
onder den titel: „Liedeken van mijn selven". Als hij
de bewustelooze Margariet heeft doen ontwaken, en uit Karen
mond eon vurig verlangen naar den dood verneemt, is or in
zijne zachte berisping eon goede Loon; de eenige, welken wij,
van al wat hij zegt, kunnen prijzen.
„Dochterken," vermaant hij:
,,Een vroome Soldenier sijn Vaendel niet verlaet,
Gheen onweer, gheen ghevaar, gheen wederwaerdigheyden
En kan sijn strijdtbaer hart van sijn spitsbroeders scheyden:
Maer als by heeft sijn Heer in slacht en tocht gedient,
So wert hem eerst sijn loon, en vry bescheyt verlient.
Wy dienen oock om soldt, wy Christelijcke knechten;
Wy moeten vleesch en bloedt, oock mannelijck bevechten.
En draghen met ghedult de stormen van de spoet,

1) „Aendachtich Liedt , Boeck," bl. 24.
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Tot dat de grootste Vorst ons lijden eons versoet,
Ons lijden eons versoet met heerelijck verghelden
Ons voerend' in de rust der gheestelijcke Helden."
V Bedr. 1 Toon. bi. 39, 40.

Zijn doze regelen van V e 1 d e n, hij mag zich heijveren, ze
als schavergoeding voor zooveel onbeduidends aan to bieden.
Zoo we vergeten konden, welke zonderlinge onderhandeling
er over 't begraven in gewij de aarde gevoerd word, zouden
we gaarne de schoone groep doen opmerken, die aan den
voet der linde door den „Heremyt", Margariet en 's ridders
lijk gevormd wordt. L e J e u n e woes op het pittoresk element
in de romance; de figuur van den heremiet behoeft dit niet
weg to nemen. De statige linde, de grijze kluizenaar, de diep
bedroefde jonkvrouw, geknield bij den dooden ridder, met
eon zachtrooden blos, door de ochtendzon over hare wangen
en lichtblonde haren uitgegoten, zouden door eene kunstenaarshand bevallig kunnen worden gegroepeerd. Heeft Attala's
begrafenis niet to vergeefs om lijnen en kleuren gevraagd,
men wijte het der middelmatigheid dozer tragicomedie, zoo
Roemer's teraardebestelling tot nog toe aan 't oog des schilders ontsnapte.
De schikking der slottooneelen, als de inhoud der romance
is uitgeput, de tweemaal terugkeerende „Rey" van nonnen
en jufferen, is even hard en onvoegzaam, als die der eerste
Bedrijven. Het comisch intermezzo, 't welk voor 't eerst in
't vijfde Bedrijf verschijnt, is eene zwakke navolging van
B r e d e r o's trant. De beste regelen zijn in de repliek van
„Jan Tijngh" tot zijn maat „Mieuwes" vervat:
,,Men weet wel datje Mieuwes de spot-veughel bent:
Die by do huysen gaet, en larijt 1) by de buren;
En helpt de dienst-Meysj ens ofnemen, en drooghschuren :
Als Miester en als Vrouw maer ievers zijn to gast,
Staet ghy dan niet en vraeght of sy alliene wast?
Om die hoeveelde weeck, en hoe veel mande klieren,
Of sy de koocken en kelder al wel stoffieren

') Snapt, kout.

134

HET DAGET UYT DEN OOSTEN.

Met hotter, kaes, en broodt, met ry-botjes en met visch,
Met raf en reekelingh. l) Wat huys-raet datter is?
Hoe 'reel silver-werck, en hoe veul tinne-betielen?
Of 't heerschip wel betaelt. Wat sy om Godts wil dielen,
Wat dat de Juffrouw draeght, een vliegher of een jack,
Of de Dochters goet zijn, en de Soons wilt of mack."
V Bedr. 2 Toon. hi. 46.
Aan 't slot onzer beschouwing, scheiden we Loch nog minder gaarne van deze burgermanspraatjes, dan van Margariet's
uitgezochtste minnekout.
1) Lekkernijen uit het ingewand der tarbot.

ZEVENDE HOOFDSTUK.
DE PASTORALE ANGENIET.

,,Diane aimait le berger Sirene; elle etait
aimee de Sirene, mais dans un moment de depit
amoureux, ou pour obeir a ses parents, elle a
epouse un autre berger, plus riche, mais moins
aimable et moins spirituel que Sirene, le berger
Desio, qui est jaloux et bourru."
COLIN (Preface de la Diane de Montemayor).

I.

Dat er zich onder B r e d e r o's letterkundige nalatenschap
drie afgewerkte bedrijven eener pastorale bevinden, zou aanleiding tot menige vraag hebben kunnen geven, ware het
antwoord niet uit de geschiedenis van zijn leven, van zijn
hart inzonderheid, zonder eenige zwarigheid of te leiden. Dat
eene jonge vrouw, die A n n e t t a of A n g e n i e t heette, zijne
reeds drie reizen elders afgewezen liefde voor een poosje
goedgunstig opnam, om ze ten slotte beleefdelijk van de hand
te wijzen, dat de vierwerf in zijne liefste verwachting teleurgestelde jonkman — to smartelijker teleurgesteld, naarmate
het gemoed des kunstenaars, levendig en vroolijk van natuur,
spoediger en inniger was getroffen — tot de kunst zijne
toevlucht nam om de coquetterie der wufte A n n e t t a te
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tuchtigen, is reeds met een enkel woord in zijn levensverhaal
meegedeeld. Terwijl eene vijfde liefde hem de vierde deed
vergeten, wierp hij de vlugge stift neder, en doze bleef onaangeroerd liggen, om in de weinige dagen hem voor zijn
dood nog toegestaan slechts eene enkele refs to warden
opgenomen, als hij een lied van bitter overdreven zelfbeschuldiging of dwepend doodsverlangen had op to teekenen. De
ijverige uitgever zijner werken, V a n d e r P 1 a s s e, zag al
spoedig naar den eon of ander „Poet" om, „der welcker stijl
best op sijn onvoltoyde werck paste."') Met schranderen tact
koos hij daartoe „den vermaerden Poet J a n Starter," die
„tot (zijne) groote kosten" de beide laatste bedrijven der
„A n g e n i e t" volrijmde, en zoo den Broeders : „In Liefdo
Bloeyende" in staat stelde, B r e d e r o's laatsten dramatischen
arbeid den 22 van Wijnmaand 1623 2) to vertoonen.
Zijne tragicomedien als do proloog tot zijn blijspel beschouwende, was het lichtelijk aan to wijzen, hoe zijn comisch
talent zich van Nieuwen-Haan tot Lekker-Beetje (1611-1615)
ontwikkelde, en hoe daarom alleen zijne tragicomische proefnemingen nimmer als overcompleet kunnen beschouwd worden. De „ A n genie t" behoort veelmeer tot de geschiedenis
van zijn gemoed dan tot die van zijn talent. Dat Annetta
eon rijkeren mededinger boven horn de voorkeur gaf, griefde
hem zoo diep, dat hij tot de wraak van den kunstenaar besloot,
eui de geschiedenis zijner voorlaatste versmade liefde in eon
drama verhaalde. Hij ontwierp daartoe geene klucht of tragicomedie, de dramatische vormen, die 't best voor zijn talent
pasten, maar verkoos eene P a s to r a 10 als den geschiksten
vorm zijner dichterswraak. Doze keus spreidt eon zoo holder
licht over zijne betrekking tot Annetta, en geeft daarbij
zoo belangrijke wenken omtrent zijne kennis van beroemde
uitheemsche lettergewrochten, dat zijne Pastorale hier naast
zijn tragicomedien, als drama van ernstig genre, eene opzettelijke behandeling verdient. Bij de inhoudsopgaaf zullen

1) Voorwoord „aen den Leser" der „Angeniet".
2) Aangeteekend op 't titelblad der uitgaaf van 1638 4 0.
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wij al de plaatsen, zoowel uit B r e d e r o's als uit S t a rt e r' s arbeid, invlechten, die met het bijzonder doel van
dit zijn laatste werk in verband staan.

II.
INHOUD.

„Praeludium ofte Voorspel" van Starter.
„De Maeght: In Liefd' Bloeyende" weeklaagt tot de negen
Muzen:
„Eens was tot groot vermaeck en blijtschap van ons alien
De soete Bredero ons tot een lot ghevallen,
Die door de gaven van sijn hoogh-begaefde gheest,
De roem van onse roem is in sijn tydt gheweest.
Want hij was een Poet in 's Moeders lijf gheboren,
Maer ach! dien hebben wy to schielijck nu verloren.
De Doot en gunden hem die kleyne tijds nosh niet,
Dat by volmaken mocht sijn spel van Angeniet." 1)
B r e d e r o 's geest verklaart daarop, dat hij volkomen genoegen neemt met de voltooiing van Starter, en vraagt de
Muzen met eon „handvol waters uyt Hypocrene" „de maets,
die het Spel sullen uytvoeren" to willen besproeien, opdat zij
dadelijk zijne ,Angeniet" mogen vertoonen:
,,Het welck eene groote rust voor mijn ghemoedt sal teelen".

1 ) De hier aangehaalde plaatsen zijn ontleend aan: „G. A. Br e d eroods// Angeniet.// Vertoont op d' oude Kamer:// In Liefd'
Bloeyende, den xxij Octob. 1623.// In Amstelredam. (Wapen
van Amsterdam.)// 't Amst./ Voor Corn. Lod. vander Plasse,
Boeckvercooper// op de hoeck van de Beurs," enz. 1638, 4 0. De eerste druk der ,Angeniet" is van 1623, (v. d. Plasse ) 4°. —
de tweede van 1629 (v. d. Plasse) 4 0 . — de derde van 1638 de bovengenoemde. Latere uitgaven zijn van 1644, 8 0 . en 1678, 8 0.
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Een en ander geschiedt op voorbede van „de Maeght: In
Liefd' Bloeyende" door Thalia, die haar „kruyckjen" reeds
gereed houdt.
I BEDRIJF.
1 Tooneel. De tuin van Angeniets ouders.
Roosendal en Klaremont, Angeniets ouders, wenschen voor
de „killende handt" des doods hen verrast, hunne eenige
dochter aan „een voorsichtigh man" uit hun stand uit to
huwen. Vader Roosendal roept uit:
„Ick weet gheen beter als den heuschen Kloridon,"
en moeder Klaremont :
,,En ick gheen liever als den rijcken Dimyon :"
waarop beiden in eene uitvoerige redekaveling over do voordeelen van rijkdom of armoede treden.
2 Tooneel. Angeniet betuigt Kloridon, dat ztj hare liefde
en trouw van reeds „twee heele jaren langh" nimmer zal
verloochenen, want, voegt ze or bij :
,,Wouw ick anders, och! i c k v r e e s e d at u p e n
Souw levend' schildren of hoe eerlijck dat ick ben."
Kloridon rekent niet hoog op vrouwentrouw.
„Ick hebbet selfs versocht en in der daet ervaren,
Aen vrouw-lien die mijn liefst en schoonst voor ooghen
En tot my meest ghesint na uyterlijcken schijn." (waren,
Angeniet vraagt nu om zijn „tafellet" 1), waarop ze eenige
„tuyterjes" 2) ter zijner eere wil schrijven. Hierop verschijnt
Roosendal. Kloridon vlucht „achter in den Hof."
3 Tooneel. Roosendal raadt zijner dochter voorzichtigheid
in Karen omgang met Kloridon aan, daar hare moeder „den
Edelingh seer teghen is", en daar hij zelf van Kloridon
1 ) Zakboekje, schrijftafeltje.
°) Vierregelig couplet.
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vernam, dat deze weldra vertrekken zal naar „'t waerdigh
Vader-landt", 't Welk hij reeds voor twee jaren verliet.
4 Tooneel. Nicht Anna merkt in een gesprek met Angeniet,
dat het haar geen ernst is met hare liefde voor Kloridon,
daar ze zich maar al te spoedig scliikt naar den wensch harer
moeder, en den ouden maar rijkeren Endimion wil begunstigen. Als Anna nu hare coquette wuftheid berispt, zegt ze:
,,Waerom souw ick my dwinghen,
An een? Wel ben ick mal?
Een is een kleeii ghetal:
Een kleet is haest versleten,
Een spijs wert beu in 't eten,
Een tuych 1) die wert ghewraeckt,
Een kray gheen winter maeckt 1"
II BEDRIJF.
1 Tooneel. De tuin.
Angeniet laat den grijzen maar rijken Endimion eene p0os
in den waan, dat zij hem van „onghestadicheyt" verdacht
houdt, maar stela hem ten slotte tevreden met de belofte:
„Ick sal voor u mijn jonst bewaren in 't gheheel."
Als zij Kloridon ziet naderen, zendt ze hem weg.
2 Tooneel. Kloridon's naijver over Karen omgang met Endimion wordt door Angeniet's tranen verdreven, waarbij ze
nog de verzekering voegt:
„Ik sal gheen ander trouwen,
Zijt des versekert vry en houwt u voorder stil."
3 Tooneel. Angeniet bekent Endimion, terwijl Melimpior,
Kloridon's vriend, hen beluistert, dat ze den „mellickmuyl"
slechts zoo lang heeft te woord gestaan, oindat ze hem met
„vrientschap en oock lancksaem" zoekt te „slijten :"
,,Men moet de swacken oock wat te ghemoete komen."
1 ) De sleutelreeks en andere sieraden bij den gordel beboor end e.
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Ze verklaart zich daarop bereid Endimion's huwelijksvoorstel
aan to nemen, als hare ouders het willen toestemmen.
4 Tooneel. Nauwelijks is Endimion vertrokken of reeds
berouwt het Angeniet hem haar woord to hebben gegeven.
Melimpior, die hare klacht beluisterd heeft, komt, als ze zich
verwijderd heeft, to voorschijn, met besluit Kloridon alles to
ontdekken.
5 Tooneel. Melimpior ontraadt Kloridon vender aan ztjno
liefde voor Angeniet to denken:
„Bedenckt dat ghy te kort u eyghen glory doet!"

vermaant hij. Maar Kloridon wijst zijn raad af. Hij heeft
slechts tusschen twee dingen to kiezen:
,,Dat is: dat ick mijn wensch gheluckigh moot verwerven,
Of dat ick mach gherust en wel te vreden sterven:
En manghelt my het een, 't a or sal my we s e n so e t
Indien my maer de doot soo veel ghenade doet."

Melimpior meent nu hem de trouweloosheid van Angeniet
niet to mogen verbergen, en roept uit:
„Angneeta is verlooft en is Endimions Bruyt!
De Bruyt! De Bruyt! De Bruyt !"

is de eerste, driftige kreet van Kloridon, om met klimmenden
toorn en spi,jt voort to gaan, als alle twijfeling hem onmogelij k wordt:
„Hemelsche Goden gheeft dat dose Bruylofts-feest,
vercieret wert met soo menighen boosen gheest,
Met soo veel eunjers en rust'loose rasernyen
Dat al haer vreught ghedijt tot eon ghestadigh lyen :
Dat nimmer blijden dach haar met goo morghen groet,
Dat nimmer nacht noch slaep haer groote smart versoet,
Dat nimmer lust noch smaeck haer kome van het eeten,
Dat nimmer tijd noch stood haer ontrouw wort vergheten,
Maer dat de werelt dat gheduriglijck besmaelt, 1)
Mijn ongheluck beklaeght en haer valsheyt verhaelt!"

1 ) Versterkte worm voor: s m ale n.
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Melimpior poogt den hartstochtelijken gloed van des jonkmans woede to temperen, door hem to vragen :
,,Waer zijn de lessen die ghy ieder altijdt gheeft?
Wat spaendy 1) u van 't gheen, dat yder van u heeft
Door uwe Poesy? Ghy hebt te wel gheschreven
Om dat so achteloos, niet beter te belevenl"
III BEDRIJF.
Do vergaderzaal der goden op den Olymp.
Jupiter legt aan de verzamelde goden do vraag voor, of
het mogelijk zij, dat Cupido, Coen hij, van den Olymp verbannen, op de aarde rondzwierf, zich eon zetel in het oog der
vrouwen heeft gekozen, en daardoor het ongeluk van 't „minnedraghers gild" heeft kunnen bewerken. Mercurius, 't eerst
aan 't woord, verklaart, dat de natuur aan alle geschapen
wezens jets eigenaardigs schonk, en zoo aan de vrouw en
't serpent: d e to n g had gegeven. Uit doze gave vloeiden
alle gebreken der vrouwelijke sekse, logen, bedrog, list, veinzerij, dubbelhartigheid en achterklap. Do zuigelingen drinken
al doze dingen met de moedermelk in.
Is dit het resultaat van Mercurius' redo, Minerva is gereed
do eer van haar geslacht to verdedigen. Zij heeft zeer good
begrepen, dat de dief van Neptunus' gaffel, Apollo's koeien,
Mars' zwaard en Venus' gordel, ook der vrouwen hare eer
zal willen rooven, omdat or misschien sane geweest is, die
met zijn hart heeft durven spelen. Zij bepleit daarop de eer
van haar geslacht met welsprekende deftigheid. Jupijn betuigt, dat beide pleidooien hem niet bevredigen. Nog eons
staat Pallas voor de zaak der vrouwen op. Mercurius verdubbelt zijne heftigheid en eischt van den Donderaar eon nieuwen
watervloed. Doze echter maakt aan den strijd eon eind, door
Neptunus' raad bij to vallen, dat eon God zelf op aarde de zaak
nader onderzoeke. Jupiter benoemt hiertoe Mercurius en Neptunus zelf, die zich ijlings tot de reis gereed maken.

1 ) Wat onthoudt gij u?
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IV

BEDRIJF.

1 Tooneel. Een tuin.
Kloridon overpeinst de trouweloosheid van Angeniet, en
vraagt:
,,Heb ick mijn liefd' niet van een yeder af-gheleyd,
En die aileen op u ghegrond-vest en gheheyd?" 1)
Maar, dat ze zoo spoedig veranderd is, geeft hem nog hoop,
haar door eene oude Best „beslepen in de reden :"
,,Met gheldt daertoe bekocht, en vriendelijck ghebeden,"
op nieuw van besluit to doen veranderen.
2. Tooneel. Beatrix, „een oud Besje," schildert Angeniet do
gebreken van Endimion en de deugden van Kloridon:
,,Van alle man bemint, van wijse luy ghe-eert,
Van hoogh en laegh gheviert, by d'opperste begheert,
Die altijdt lustigh is, vermakelijck en vrolijck."
Angeniet laat zich door deze schildering niet verbidden. Zij
heeft Kloridon alleen tot „ti.jt-verdrijf" aangemoedigd en:
,,Of by al gheestigh is en vry wat schijnt te weten,
Gaet van die gheestigheyt en wetenschap eens eteni"
3 Tooneel. Als Beatrix aan Kloridon den ongunstigen uitslag van hare onderhandelingen heeft meegedeeld, roept deze uit:
„Vreest ghy dan nerghens voor? 0 n t s jet ghy niet mijnn pen?
Ik sweer dat ghy eer langh suit speuren wie ick ben:
Ja al de werelt sal met u bescheylijck 2) weten,
Dat niemand te vergheefs mach ghecken met Poeten.'

1) Men merke op, hoe Starter, Wiens arbeid met het IV bedrijf
aanvangt, het doel dezer Pastorale geen oogenblik uit het oog verliest.
2) Met de noodige verklaring.
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1 Tooneel. De tuin van Roosendal.
Angeniet gevoelt wroeging over hare trouweloosheid, elk
voorwerp herinnert haar hare tweejarige genegenheid voor
Kloridon :
,,De lof van sijne gheest is treffelijck bekend,
Van Nederlands begin tot haerder grensen end.
De Grootste van het Landt die prijsen sijn g h e d i c h t e n,
Voor d'eelste die daer zijn, in 't b o e r t e n e n h e t s t i elite n."
En trots dit alles gaf zij den rijkdom van Endimion de
voorkeur, 't Been zij zich thans met bittere spijt verwijt. Als
zij Neptunus en Mercurius ziet verschijnen, verbergt ze zich
ij lings achter 't groen.
2 Tooneel. Beide goden zijn nog niet overeengekomen, wat
de oorzaak van alle onheilen op aarde zij, en terwijl Neptunus
nog de keuze tusschen Pluto, de vrouw of den wijn vrijlaat,
en Mercurius den wortel van alle kwaad in Pluto en de zucht
naar rijkdom ziet, verschijnt tot hunne verwondering eene
schoone „aerdtsche vrouw."
3 Tooneel. Terstond ontsteken de Olympbewoners in liefde
voor Angeniet, die zij met heftige declaration op zijde treden.
Angeniet wil hen hooren, zoodra ze het middel zal kennen,
om van de aarde in den Olymp te komen. Hare belofte van
geheimhouding vertrouwende, besluiten de goden haar het
lied voor te zingen, 't welk de wolken doet neerdalen om
hen naar den hemel te dragen.
4 Tooneel. Nauwelijks heeft Angeniet het lied gehoord,
of ze zingt het na, en stijgt in de wolken, die voor haren
voet neerdalen, ten Olymp. Tevergeefs pogen Mercurius en
Neptunus haar te volgen.
5 Tooneel. De godenraad op den Olymp is in de grootste
verwarring, nu eene stervelinge zijn ongenaakbaar verblijf
binnendringt. Jupijn bant Mercurius en Neptunus ten hemel
uit, en geeft op Vulkaan's raad last, Angeniet „in de Mane"
to stellen, om verdere ongelukken to voorkomen.
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6 Tooneel. Mercurius en Neptunus, beiden bitter teleurgesteld
door do trouweloosheid van Angeniet, besluiten, do een, zich
„op der Aerd met ruyme koopmanschap to gheneeren", de
ander, zich „in 't water to begheven." Mercurius wil echter
vooraf Kloridon hunnen tegenspoed verhalen.
7 Tooneel. Kloridon door Mercurius van 't gebeurde onderricht, besluit met de volgende dreiging:
,,Angnieta wacht u voor d e w r a k e van m ij n p en,
U trouweloose daed sal ick soo wel beschrijven,
Dat het een stale smaed voor u end' uw's sal blijven,
En of ick schoon soo seer ter harte nam dees spijt,
Dat ick daeromme sturf voor mijne rechte tijdt,
Eer dat ick mijn van u volckomen had ghewroken,
Eer dat ick had mijn hart ten vollen uytghesproken,
Eer dat ick uwe smaad gheheel had af-ghemaelt,
En u meyn-edigheydt aen al de werelt verhaelt:
Soo denckt daeromme niet dat het sal blijven steken,
Veel minder dat u sal u rechte loon ontbreken:
Al 't menschelijck gheslacht sou eer zijn sonder spraeck,
Eer een bekend Poet sou sterven sonder wraeck,
Besonder als de smaed aen sijn persoon bedreven,
Hem had door spijt beroofd van 't aenghename leven;
Want dan sal datelijck den een of d'ander Gheest,
Die in mijn leven is met mijn bekendt gheweest,
Gheterght door het verdriet dat by de snaeckerijtjes,
Het aenghenaem gherijm, de soete boerterijtjes,
Die ick vaeck deelden uyt in ruymen overvloet,
En die hij door mijn doodt gheheelijck derven moet,
Op-stijgen, en mijn Spel, daer ick het heb ghelaten
Ghedreven door een lust, w e e r o p e e n n i e u a en - vat e n
En varen daer mee voort en schilderen u of
Als ick het docht to doen!"
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III.
BESCHOUWING.

I.
Eene echo misschien van het lied der liederen, der Idylle
des Ouden Testamens, maar ongetwijfeld eene navolging van
T h e o c r it u s' en V e r g i 1 i u s' bucolische zangen, mocht de
n Arcadia" van Jacopo Sannazaro, in het tweede jaar 1)
der zestiende eeuw verschenen, zich de bijzondere eer zien te
beurt vallen van alras door geheel Europa eene duurzame
geestdrift voor de door haar herinnerde herderwereld op
te wekken; eene geestdrift, 't Welk zich in de schepping
van menig eeuwenlang bewonderd en toegejuicht lettergewrocht zou uitspreken.
Reeds waren de Eclogen van T h e o c ri t u s 2) en V e rg i 1 i u s 3) aan de schildering eener ideale, bijna geheel fantas1) „Libro Pastorale nominato Arcadico de Jacopo Sannazaro N e a p o l i t a n o." Venezia. 1502. Napoli. 1504. Firenze. 1514.
enz., aangehaald door G r as z e. t. a. pl. III. Band. I. Abth. S. 85.
2) Theo c r i t u s, uit Syracuse, omstreeks 272 voor Christus bloeiend,
was de vader van het Bucolismus, van de beroemde herderpoezie der
XVII eeuw. Hij sleet zijn leven meest te Alexandria, begunstigd door
P t o 1 e m a e u s Phi 1 a d e 1 p h u s. Uit Sicilia bracht hij herinneringen van
Siciliaansche volkszangen mee, en gaf kleine tafereelen — idyllen uit het Siciliaansche volksleven. The o c r i t us bleef daarbij getrouw
aan het beginsel der Grieksche kunst; hij was naturalist en schilderde
zijne herders en herderinnen naar het levend model, mijlen ver verwijderd van de latere spotvormen der Idylle, zooals G e s s n e r ze in de
18de eeuw schreef. Zeer bekend is de vertaling door Johann H e i n r i c h
Voss in 1808 van eene keurlezing uit The o c r i to s' Idyllen.
3) De E c 1 o g a e van V e i • g i 1 i u s zijn geschreven tusschen 43 en 37
voor Christus. Onder den titel van ,,Buco1ica" wordt Theocritus
getrouw nagevolgd. Reeds hier doet zich het verschijnsel voor, dat
V e r g i 1 i us zijne herders van andere dan van herderbelangen, vooral over
staatkunde, doet spreken. Zijne „G e o r g i c a" is weer 1 e e r d i c h t dan
idylle. Het behoeft niet herinnerd te worden, dat Von del V erg i 1 i us'
,,V e e- e n L a n d g e d i c h t e n" tweemalen vertolkte, in proza in 1646
en in verzen in 1660.
10*
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tische wereld gewijd, als het treffendst contrast met hunne
eigen dagen van oorlogsgewoel en zedenbederf. Zoo was het
ook bij het begin der zestiende eeuw '). Terwijl geheel Europa
door wapengekletter, krijgstooneelen en burgertwisten geteisterd word, terwijl de ruwheid en de onbeschaamdheid der
zeden ten toppunt klommen, begon de smaak voor herderpoezie, op S a n n a z a r o' s voorbeeld, in romantischen of dramatischen vorm alom to ontluiken. De kunstenaar, die dus
in de schepping eener Arcadische wereld de woestheid van
zijn tijd poogde to vergeten, had zijner kunstscheppingen
tevens nog eene andere k a r a k t or i s t i e k e strekking geschonken 2).
Immers S a n n a z a r o I) wilde in zijne pastorale het lijden
1) Overgang tot de Italiaansche pastorale vormen Di o C hr y so s t o mu s
in zijne redevoering „E v f3 o x o s it x v v rj y o S," geschreven omstreeks het
midden der eerste eeuw, maar vooral L o n g u s, een Middelgrieksch
romanschrijver in proza uit het midden der 5 de eeuw, beroemd door zijn
roman van „Daphnis en Chloe." Vergelijk Dr. Erwin Rohde, „Der
Griechische Roman and seine Vorlaufer" (Leipzig, 1876)
bl. 498 en volg. Eene toenadering tot de moderne kunst is bij Long us
op te merken in zijne schildering der natuur en der jaargetijden. De
buitengemeene aanbidding der natuur bij schrijvers als B e r n a r din
de Saint-Pierre, Chateaubriand, Goethe (in den „Werther"),
Shelley en d e S e n an c o u r, wordt nog niet bij L o n g u s aangetroffen.
Hij blijft naturalistisch als T he o c r it u s. Zijne schapen en runderen
dragen nog geene zilveren klokjes, als in de 18 de eeuw.
2) S a n n a z a r o is niet de eerste herderdichter der Renaissance.
Reeds Boccaccio begon met zijn „N i n f a 1 e d' A m e to" (1345), een
werk, dat evenwel meer aan eene zuivere erotische vertelling doet denken.
Meer dan eene eeuw later kwam A n g e Jo A m b r o g i n i, gezegd P u 1z i an o of P o 1 i z i a n o, naar zijne geboortestad Monte Pulziano, die in
1483 een herderdrama: „L' 0 r f e o" deed vertoonen, te Mantua. Een
vorst uit het huis Me di c is (L o r e n z o) schreef herdersspelen, als: „L a
Nencia da Barbarino". Vergelijk Robert Prolsz, „Geschichte
des neueren Drama's" I B. II Halfte. „Das neuere Drama der
I t a 1 i e n e r" (Leipzig 1881). S. 79-82, 167 en volg.
3) Jacopo S a n n a z a r o (1458-1530) schreef in 1502 zijne herderidylle under den titel: „L i b r o A r c a d i c o," in verzen en proza. Hij
volgt den „A m e to" van B o c c a c c i o en beschrijft in twaalf e c log a e
zijne ongelukkige liefde voor de schoone C arm o s in a, historisch B on if a z i a geheeten; het verlies van aanzien en fortuin zijner vaderen, het
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eener ongelukkige knapen- en jongelingsliefde openbaren 1),
waarvan hij, als de Viola 2) van S h a k s p e r e, nimmer tot
eenig mensch had gewaagd to spreken. Zoo kwam de schildering van des kunstenaars eigen hopelooze liefde het eerst in
den vorm eener pastorale to voorschijn. Weldra zou genialer
hand zich met hetzelfde doel tot de pastorale wenden.
In 1567 word to Ferrara voor 't hertogelijk hof van
A I p h o n s o I I eene gedialogiseerde herdersprook: 2,1 o S f o rt u n a t o," van eon weinig bekend poeet, Agostino deg 1 i
A r gent i, vertoond. Een drie-en-twintigjarige jongeling, die
hoog in de gunst van den hertog stond aangeschreven, en op
negentienjarigen leeftijd zijn eerste ridderepos 3) had uitgegeven, woonde de voorstelling bij. De weldra gelauwerde
zanger van 't „V e r 1 o s t J e r u z a 1 e m" vond or aanleiding
in tot het ontwerpen van zij n liefelij k herderdrama „Amin t a,"
eon der kostelijkste juweelen der moderne dichtkunst 4), als
hof der Napelsche koningen Ferdinand I en Alphonse II, geheel
Zuid-Italie, den Vesuvius en Pompeii. Zelf treedt hij op onder den naam
van Az z i o S i n c e r o. Zijner B o n i ía z i a, die zeer jong stierf, wijdde
hij zijne laatste e clog a XII, en noemt haar P h i 11 i s. Zijn boek werd
zeer populair en beleefde z e s t i g drukken. Vergelijk R o b e r t Pro 15 z,
t. a. pl. S. 171.
1) „L'amour de Sannazar est le sujet principal de son Arc a die: elle
n'est que le cadre oil Sannazar a renferme plusieurs eglogues differentes,
imitees de Virgile et de Theocrite, la plupart consacrees a l'amour,
s u r t o u t au s i e n, que 1'absence d'abord, et bientot la mort de sa
maitresse ont rendu plus touchant et plus tendre." S a i n t- Ma r c
G i r a r d i n (t. a. pl. Tome III p. 240).
„She never told her love,
But let concealment, like a worm i' the bud,
Feed on her damask cheek."
,,Twelfth Night." (Act. II. Sc. V).
3) „Rinaldo."
4) Over Torquato T as s o en zijn „A m in t a" is een schat van licht
opgegaan door twee monographieen ; in de eerste plaats: C e s a r e
Guasti, „La Vita di Torquato Tasso," (Firenze, 1858), en „Le
Lettere di Torquato Tasso disposte ed illustrate da Ces are G u a s t i," (Firenze, 1852) ; in de tweede plaats: C e c c hi, „T o rquato Tasso e la vita italiana nel secolo XVI" (Firenze
1877). Voorts hebben de geschiedschrijvers der Italiaansche Letteren,
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G i n g u e n e — hierin to dozer plaatse zeker wel niet to mistrouvan Tiraboschi (1785), Ginguene (1813), en Conte Giambatista
Corniani, „I Secoli della Letteratura Italiana" (1819), tot
Emile Montegut, „De la nature du genie du Tasse" (Revue
des deux mondes, Sept. 1864), tot Prolsz, t. a. pl. (1881), tot
de Sanctis' „Scoria della Letteratura italiana" (1878) en
L. Etienne, „list. de la Litt. Italienne" (1875) toe, telkens van
T a s s o en zijn kostelijk herderspel gesproken.
Zijn ongelukkig ]even verloopt van 1544 tot 1595, geboren to Sorrento,
gestorven to Rome. Zijn vader B e r n a r d o beweerde uit het prinselijk
bloed der vorsten van T axis to zijn gesproten, maar was inderdaad
een berooid edelman, die beurtelings bij de hertogin R e n a t a v a n
F e r r a r a, bij den hertog van M ant u a, of bij den vorst van S a l e r n o
in dienst was. Zijn buitengewoon groot gedicht, „A ma di g i di Fr an c i a",
in honderd zangen, werd door T or qua to afgeschreven, zoodat deze al
spelend dichter werd. Schoon B e r n a r do zijn zoon verboden had verzen
to schrijven, begon deze reeds op zijn negentiende jaar met zijn epos
,,Rinaldo" (1563), Coen hij to Padua en to Ferrara studeerde. Sedert
1565 genoot T o r q u a t o de bescherming van Alfonso II, laatsten afstammeling uit het huis van E S t e. De tien jaren van 1565 tot 1575 to
Ferrara doorgebracht, vormden het gelukkigste tijdvak van zijn leven.
Hij schreef zijn „A m in t a" en zijn „G e r u s a 1 e m m e" in doze hoerlijke jaren. Gedurende eene reis naar Frankrijk maakte hij kennis met
R on s a r d. In dienst van Alfonso II richtte hij menig vers tot de
beide zusters van den hertog, L u c r e z i a en L e o n o r a, de eerste tien,
de tweede n egen jaren ouder dan de dichter. De oudste was gehuwd
met Francesco della Rovere, hertog van Urbino.
Hot is niet uitgemaakt of T as s o liefde voor Leonora koesterde,
wel, dat hij dikwijls op haar buitengoed word genoodigd, dat hij to
Ferrara, onder hare biding, vijftig stellingen over de Liefde verdedigde,
dat hij in zijne „A m i n t a," en in zijne „G e r u s a 1 e m m e", haar lof
toezwaait.
In vlagen van zwaarmoedigheid moist hij zich niet to beheerschen,
zoodat hij uit het gezelschap der vorstelijke personen verbannen, en
voor krankzinnig gehouden word. Uit Ferrara gevlucht, zwierf hij in berooiden toestand door Italia (1575). Naar Ferrara teruggekeerd, veroorloofde hij zich in tegenwoordigheid van den hertog bittere woorden to
spreken. Daarom word hij als krankzinnig in het hospitaal van SantaAnna opgesloten. Montaigne („E s s a is,” livre II, chap XII), evenals
de Thou („Historiarum sui temporis" lib. CXIII) bevestigen het
feit, dat men T a s s o voor krankzinnig hield. D e T ho u voegt er bij,
dat hij meestal holder van geest was, en de schoonste verzen schreef.
De dichter had vrijheid in het hospitaal, om zich binnen het gebouw
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het schat. Het is in deze f a v o a b o s c h a r e c c i a,

en den tuin te bewegen (1579-1586). Leo ii or a d' E s t e stierf in 1581;
door alle dichters bij haar dood bezongen, behalve door T a s s o.
Na 1586 tot 1595 zwierf hij rond door Italie, dan eens te Mantua,
dan eens te Napels, dan weder te Rome. Diep door zijn ongeluk en
zijne bijna ongeneeslijke zwaarmoedigheid getroffen, schreef hij nog een
bekend treurspel „T o r r i s m o n d o," en eon tweede epos: „G e r u s a1 e mm e c o n q u i s t at a," waarin hij zijne overhelling tot de Christelijke
mystiek wilde uitspreken. Met hetzelfde doel ontwierp hij een leerdicht :
„Il mondo creato," in navolging van Du Bartas' „La Semaine,"
het dichterlijk verhaal der scheppingsweek, in onze dagen door T en
K ate opnieuw en met ongemeen talent beproefd.
In zijn laatste levensjaar (1595) had de kardinaal A 1 d o b r a n d i n i
van den Paus vergunning gekregen, om T a s s o op het Kapitool met
lauweren to kronen, maar eene doodelijke ziekte sleepte hem weg,
voordat de plechtigheid plaats greep. Het is hier de plaats aan het
dichterwoord van L a m a r t i n e („Meditations p o e t i q u e s") to herinneren :
„La gloire l'appelait, ii arrive, it succombe,
„La palme, qui 1'attend devant lui semble fuir,
,,Et son laurier tardif n'ombrage quo sa tombe."
De „A m i n t a" is eerst uitgegeven to Venetie in 1581 en voorts ontelbare malen. Bekend is de uitgaaf van 1655 to Parijs met noten van
den Florentijnschen geleerde E g i di o Mena g i o, en de uitgaaf van 1736
to Venetie, de 368te, terwijl later nog eene veelgebruikte editie van 1816
(„Aminta, favola boschareccia") het licht zag.
„A m i n t a" word vertaald in het Fransch, Spaansch, Engelsch, Duitsch
en Nederlandsch. Van de laatste zijn bekend : 1 0 . „A m in t a s, H or do r sbly-eindend treurspel door T. T. Nu eerst uit het Italia on s c h v or t a e it door M. S." (in proza) z. pl. gedrukt in 1660, 12°.; 2°. „Amintas, Bosch-tooneelspel van T. T. Ilit het Italiaansch
v e r t a a 1 d (door C. H o o f m a n)" (Poezie). Amst. 1711, 8°.; 3°. „Am i ntas, Herderspel van T. T., met eenige verklaringen, benevens eene verhandeling van het herderdicht door J. Baptista W e 11 e k e n s" (Poezie). Amst. 1715, 8°.; - 4 0 . „A m i n t s s, H e rderspel, uit het Italiaensch van T. T. door C. Boon van
E n g e 1 a n t," Leiden 1722, 8°., 2 e druk Leiden, 1732.
1) Wij hebben 't oordeel van Julian Schmidt (,,Geschichte der
Franzosischen Literatur, seit der Revolution 1789." I. Lief.
s. 61. [Leip. 1858]) op 't oog, die wel toegeeft, dat G i n g u e n e' s
„Geschiedenis van Italie's Letterkunde" een hoeksteen voor
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dat hij eene verborgen genegenheid voor L e o n o r a, jongste
zuster van den hertog, schijnt uit to spreken 1).
Toen eon meestal vlekkelooze eerzucht B a t t i s t a G u a r i ni
op het denkbeeld bracht eene dramatische pastorale, als
wederga van den „A mint a" to beproeven, kon hij, vader
van Brie zonen en vUf dochters, van zijn „G e t r o u w e (n)
H e r d e r" goon welsprekend advocaat eener geheime jongelingsliefde maken. Maar lhij kon or het verborgen Teed, onder de
drukkende bescherming van A l f o n s o d' E s t e geleden, in
uitstorten, en ook hem word zijn „P a s to r f i d o" het geschikte
middel, om lang verzwegen zielelijden to ontboezemen 2).
die wetenschap geworden is, „und nosh heute ein nicht zu umgehendes
Buch ist," maar er toch met eene al te simpele uitspraak bijvoegt:
,,wenn auch manche Urtheile antiquirt sind."
I) „Le Tasse s'y (in den „A m i n t a") est designe lui-meme sous le
nom de Tirsis; faction se passe dans les environs de Ferrare, le fleuve
du Po, la cour du duc Alphonse, file charmante du Belvedere, y sont
designes evidemment. — Sous le nom de Tirsis, ii s e m et in i- m e m e
s u r 1 a s c e n e, et amene avec art des eloges delicats du due son patron
et des princesses ses protectrices" G i n g u e n e. „H i s t o i r e L i t t e r a i r e
d' I t a 1ie." (Paris, 1813. Tom. VI. p. 336, 345). „Il y fait allusion a la
cour de Ferrare, a des circonstances de sa vie, a des sent i m e n t s d e
son c o e u r." Aid. Tom. V. p. 188.
2) „Le Guarini s'y (in den „P a s t o r f i d o") cache sous le nom de
Carino, et it se sert de ce moyen pour se plaindre en fort bons vers
de ce qu'il avait souffert a la cour de Ferrare, du penible service qu'il
y avait fait et du peu de fruit qu'il y avait tire." Aid. Tom. VI. p. 411.
Men zie over Guarini „Vita di Guarini," door Alessandro
Guarini, in „Giornale de Letterati d'Italia," 2 e deel, p. 225;
ook G i n g u e n e, t. a. pl. VI, p. 379 eri Pr o 1 s z, t. a. pl. II, bl. 182 volg.
B at ti s t a Guarini— geboren 10 December 1537, gestorven 1612
te Venetie — studeerde te Padua, waar hij met T a s s o bevriend werd.
Na 1567 verkoelde de vriendschap, toen Guarini in dienst trad bij
Alfonso II te Ferrara. Schimpsonnetten werden gewisseld. Later, toen
T a s so ongelukkig was geworden, zorgde Guarini er voor, dat do
eerste uitgaaf van de „G e r us a 1 e m me" verbeterd werd naar handschriften in zijn bezit.
Guarini werd gezant, later staatsraad van Alfonso II. Hij woonde
de vertooning van den „A m i n t a" bij, en zag oogenblikkelijk, dat het
gebrek aan handeling eene fout van het stuk was. In 1583 voltooide hij
zijn ,Pastor f i do" te Man t u a, welk kunstwerk in 1590 te Vene tie
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Intusschen vertoonde zich op Spaanschen, Engelschen en
Franschen bodem geheel hetzelfde verschijnsel. Terwijl de
„A m i n t a" in 't voorjaar van 1573 vertoond werd, de „P asto r f i d o" in 1590 het licht zag, was de ,Diana" van
Jorge de Montemayor" in 1542, de „Arcadia" van

en te Ferrara het licht zag. Het is duidelijk, dat hij zich tegenover den
Am in t a" stelt, vooral wat T a s s o' s opvatting der moraal aangaat.
€fu a r i n i was een practisch en ernstig man, hij teekende de zelfopofferende trouw van een liefhebbend hart. Had T as s o als levensregel voor
zijne herders gesteld: „Geoorloofd is alles, wat behaagt," Guarini stelde: „Geoorloofd is alles, wat betaamt," van welkebeide
stellingen G o e t h e gebruik maakte in zijn „T a s s o."
De „P a s t o r f i d o" is dramatisch treffender dan „A m in t a." Missehien
heeft G u a r i n i to veel handeling en verwikkeling aangewend. Hij maakte
gebruik van eene Grieksche sage, door P a u s an i as in zijne reisbeschrijving van Hellas vermeld. Daar best men, dat K a 11 i r r h o e, eene
Kalydonisehe jonkvrouw, de liefde van K o r e so s, een priester van
Di o n y s o s, had versmaad. De wijngod strafte de bewoners van K a 1 y don
met krankzinnigheid. Eon orakel verkondigde, dat tot bevrediging van
D i o n y s o s' toorn K a 11 i r r h o e moest geofferd worden door K or e s o s.
Maar de priester berooft zich uit liefde voor de jonkvrouw van het
Leven. K a 11 i r rho e stort zich in eene Beek, die later naar haar werd
genoemd: de schoonstroomende.
G ua r i n i stelt in zijn
„Pastor
f i d o” het geval, dat de Areadiers
jaarlijks eene jonkvrouw tot boete voor eene oude misdaad aan Diana
moeten betalen. Een orakel voorspelt, dat deze boete zal ophouden,
zoodra A m o r twee godenkinderen zal hebben vereenigd, en de opofferende trouw van een herder het oude misdrijf zal hebben verzoend.
M o n tan o, opperpriester van Diana, wil zijn zoon Silvio doen huwen
met Amaryllis, doehter van T it y r o, afstammeling van P a n. Maar
Si l v i o weigert. M y r till o, pleegzoon van C a r in o, blaakt van liefde voor
Amaryllis. Eene valsche herderin brengt door list Am a r y 11 i s en
My r till o te zaam in eene grot. Een Satyr ontdekt ze, en eischt straf.
My r tub o is onmiddellijk bereid te sterven. Zijn pleegvader Car in o
ontdekt, dat hij de verloren zoon van Montano is. Nu blijkt het, dat
de eisch van het orakel vervuld is door de trouw van My r till o. Beide
gelieven zijn afstammelingen van goden, zij worden in den echt vereenigd. Arcadie is vrij van de jaarlijksche offerboete.
Het persoonlijke, autobiographische dezer pastorale openbaart zich
in de klachten van C a r i n o, die eene satire uitspreekt tegen het leven
aan de Italiaansehe hoven en do beseherming der Italiaansche vorsten.
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Sir Philipp Sidney in 1590 en de „Astree" van Honore
d' U r f e in 1609 verschenen.
Koorzanger der hof kapel van den Infant P h i 1 i p s — weldra
de Meester van A l v a — vond M o n t e m a y o r, bij zijne terugkomst van eene reis naar Duitschland en de Nederlanden,
zijne Ma r f i d a gehuwd. Zijn herderroman „D i a n a" is do
sombere echo, de roerend eenvoudige schildering dezer versmade en bedrogen liefde 1).
1) „Jorge de Montemayor fuhrte den Schaferroman (in Spanje)
ein, um darin die Sehnsucht seines liebenden Herzen, das er
unter dem Namen Syren personificirt, zu einer Castilianerin, vom ihm
in semen Gedichten Mar f i d a genannt, die er liebte and nach einer
Reise verheirathet antraf, and der er zu Ehren dem Buche den Namen
,,Diana" gegeben hat, auszudriicken" G r as z e t. a. pl. III Band.
1. Abth. S. 131. Zie verder over Montemayor: Georg Ticknor
,,Geschichte der schonen Literatur in Spanien, Deutsch
von N. H. Julius," (Leipzig, 1867, Neue Ausgabe) I, S. 488, II. S.
199-201; Dun 1 o p - L i e b r e c h t, t. a. pl. S. 23, 24, 35, 294, 352 vlg.;
en „Grundriss der Geschichte der Spanischen Literatur
von Dr. Albert Schmidt (Leipzig, 1887) S. 117, 118.
Jo r g e d e Montemayor was een Portugees, die omstreeks 1520
geboren werd. Eerst soldaat, toen zanger in de reiskapel van den Infant
(Philips II) reisde hij in Italie en in de Nederlanden, vond in Spanje
zijne geliefde met een ander gehuwd, leefde te Turijn en stierf in eon
duel. Zijn hoofdwerk „L a Diana enamorada" in fraaien Castiliaanschen stijl geschreven, werd in 1542 gedrukt te Valencia, verscheen in
1545 to Madrid en beleefde zestien drukken tot 1622.
Z e s Fransche, twee Duitsche en eene Engelsche vertaling maakten do
„Diana" door de geheele beschaafde wereld bekend.
Montemayor treedt in den roman op als S e r e n o, zijne geliefde
als Diana. Als bij S a n n a z a r o vindt men hier eene levensgeschiedenis
in den norm van een herderroman. Het tooneel is geplaatst in de bergen
van Leon, waar herders en herderinnen bijeenkomen, om elkaar — in
zeven boeken — hunne levensgeschiedenissen te verhalen. De heldin
huwt met D el i o, den onwaardigen medeminnaar van S e r en o. De
eigenlijke geschiedenis wordt dikwijls afgebroken door ingevlochten verhalen. Toch is de taal en de stijl zoo onderhoudend, dat C e r van to s
in zijn „D on Q u i j o t e" bij de verbranding der boekerij van den dolenden
ridder „La Diana enamorada" spaarL
Daar de roman onvoltooid was gebleven, schreef Alonzo P e r e z in
1564 een vervolg, voorgevende, dat Montemayor hem voor zijn vertrek uit Spanje zijne plannen omtrent de voltooiing had medegedeeld
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Sir Philip p Si d n e y, een der bevalligste en geestrijkste
cavaliers van E ii z a b e t h' s hof, die, met zijn neef L e y c e s t e r
naar Nederland gekomen, in 1586 bij Zutfen sneuvelde, had
naar het voorbeeld van M o n t e m a yo r eene Arcadia geschreven: „the Countess of Pembrokes Arcadia,"
waarin zijne geliefde Lady Rich als Philoclea eene gewichtige rol speelt 1).
De „A s t r e e" van den Chevalier H o n o r e d' U r f d was
bij den aanvang der zeventiende eeuw eene schitterende verschijning in de Fransche letterkunde. Boil e a u en F do e 1 on
prezen haar, L a F o n t a i n e noemde haar eon uitstekend work,
Jean-Jacques Rousseau placht er met veel vermaak uit
to hooren voorlezen. Ook d' U r f e legde er de droomen eener
eerste jongelingsliefde in neer. Hoeveel hiertegen later ook
op historischen grond mag ingebracht zijn, nimmer is voldingend aangetoond, dat H o n o r d d' U r f e geene liefde voor
Diane do C hate a urn or and, echtgenoote eons ouderen
Doch ook deze voltooide den roman niet, en eindigde met den dood van
D e 1 i o, Diana's echtgenoot. Dit tweede deel verseheen in 1564 en 1614.
Eene Fransehe en eene Engelsche vertaling maakten het in ruimer kring
bekend. Als t w e e d e vervolg gaf G a s p a r Gil P o 1 o, eveneens in 1564,
een derde deel, waarin D i a n a eindelijk in het huwelijk treedt met
S e r en o. D i an a' s eerste huwelijk was haar door hare ouders afgedwongen.
Dat de bijval, aan de „Diana" gesehonken, in Spanje vooral groot
was, laat zich verklaren uit het feit, dat de herders in Spanje aanwezig zijn, daar men op de bergvlakten van Castilie, en in de s i err a s
van Arragon en Valencia, weer herders dan boeren vindt.
1) Zie over Sidney's „Arcadia": Dunlop-Liebrecht, t. a. p.
S. 98, 157, 166, 364; Taine, Hist. de la Litterature Anglaise"
Tome I (1860), p. 277-281; en Dr. Gustav Koerting, „Grundriss der Geschichte der Englischen Litteratur," Munster
i. W., 1887. S. 247; maar vooral een fraai geschreven hoofdstuk :
,,Philippe Sidney et le roman pastoral" in het hoogstbelangrijk
boek van J. J. Jusserand, „Le Roman au temps de Shakespeare", (Paris, Delagrave, 1887) p. 77-144. Sir Philipp Sidney
(1554-1586) bootste niet alleen M o n t e m ay or, maar ook S a n n a z a r o
en de „Galatea" van Cervantes na in zijne „Arcadia," die in
1590 en 1593 werd uitgegeven. In 1862 verschenen twee werken over
Sidney in Londen: Fox Bourne, „Memoir of Sir Philipp Sidney" en Lloyd, „Life of Sir Philipp Sidney."
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broeders — later de zijne — heeft kunnen koesteren, omdat
zij zeven jaren ouder dan hij, en na haar huwelijk buitengewoon gezet geworden was. Eon nauwkeurig onderzoek pleit
integendeel voor de algemeen geldende opvatting, dat de
Provencaalsche edelman in dozen roman zijne eigen hartsgeschiedenis geschreven heeft 1).
1) „D'Urfe lui-meme" — zegt Louis d e L o me n i e in zijne voortreffelijke studie over de romanlitteratuur ( ,,Revue do s d e u x Mon d e s'.
15. Juillet. 1858. P. 467, 468) — „qui apparemment do't en savoir
quelque chose, ecrit a Etiennne Pasquier en lui envoyant l'Astree :
„Cette bergere que je vous envoie n'est veritablement que 1' hi s to i r e
d e ma j e u n e s s e, sous la personne de qui j'ai epresente les diverses
passions ou plutot folies qui m'ont tourmente 1'espace de cinq ou six
ans." D'apres la declaration de d'Urfe lui-meme, it y a en effet des
rapports entre les inventions du romancier et sa biographie. Cos rapports sont bien pl s sensibles dans la partie du roman qui concerne la
bergere Diane et le berger Sylvandre. L'invention tres bizarre par laquelle commence 1'histoire de Diane nous parait evidemment une allusion
au premier mariage de Diane de Chateaumorand avec Paine des Urfe.
Or, quoi qu'en puissent dire les ecrivains qui de nos jours ont repousse
absolument (S a in t- Mar c G i r a r din behoort under hun getal) les
eclaircissement de Patru, it nous semble que sans avoir la monomania
de l'allusion on no pout guere s'empecher de reconnaitre dans cette
singuliere situation quelques rapports avec le premier mariage de Diane
de Chateaumorand."
Geheel in denzelfden geest wordt dit tevens gestaafd door den Parijschen hoogleeraar Jacques Demogeot (,,Tableau de la Litterature Francaise au XVIIP Siècle". Paris. 1859, p. 19): „Comme
les auteurs italiens et espagnol qui avaient travaille dans le meme
genre, d'Urfe, quoiqu'il semble lo flier dane sa preface, avait cache d e s
aventures reelles sous le voile de ses fictions. Les contemporains so plaisaient a deviner ces allusions plus ou moins transparentes.
Its reconnaissaient d'Urfe lui-memo avec son amour pour sa belle-so€ur
Diane de Chateaumorand." Zie verder over D' U r f e, Dun lop - Lie brecht, t. a. p1. S. 14, 17, 23, 24, 35, 356 en 369; Saint-MarcGirardin, „fours de Litterature dramatique", Tome III(1855)
p. 62-102; Ferdinand Lotheissen, „Geschichte der franzosiechen Literatur in XVII Jahrhundert", I Band (1878), S.
133-151; Dr. Gustav Weinberg, „Das franzosische Schaferspiel in der ersten Halfte des siebzehnten Jahrhunderts",
(Frankfurta.M., 1884), a. 1-17; Dr. Heinr. Koerting, „Geschichte
des franzosiechen Romans im XVII Jahrhundert", (Leipzig,
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Men schenke na deze voorbeelden een vluchtigen blik aan
Bred e r o' s „A n genie t", en beslisse, wien do dichter in
de figuur van Kioridon heeft willen teekenen. Kloridon is de
ongelukkige minnaar eener coquette egoiste, die een rijken,
bejaarden, onbehaaglijken mededinger boven hem de voorkeur
schenkt, en vreest, dat de teleurgestelde poeet „levend' sal
afschild'ren", hoe trouweloos ze is. Kloridon is de „altijdt
lustighe, vermakelijcke en vrolijcke" kunstenaar, „van hoogh
en laegh ghevierd", door geheel Nederland „treffelijck bekend"
om zijne uitstekende verzen „in 't boerten en in 't stichten".
Kloridon kondigt zelf de wraak aan, die hij door zijne kunst
zal nemen; de wraak zijner twee jaren lang bedrogen liefde,
waarvoor hij elke andere genegenheid had vergeten. En zoo
1885), I, p. 69 vlg. en Prof. Dr. G. Bornhak, „Geschichte der
Franzosischen Litteratui", (Berlin, 1886), S. 110, 145.
H o n o r e d' U r f e (1567-1625) sehreef, onder invloed van Cervantes
en M o n t e m a y o r, het eerste deel van zijne „A s t r e e" in 1610, het
tweede verseheen in 1620, het derde in 1625, en het vierde na den
dood van den auteur in 1626. De beroemde held van den roman,
C e 1 ado n, is het volmaakte beeld van den verliefden herder, die zijner
A s t r e e tot in den dood getrouw blijft. Vele historisehe duidingen
maakten dit boek zeer geliefd. Koning H en r i I V en zijne echtgenoote,
Marguerite de Valois, komenals Eurie en Galathee ten tooneele.
Een tijdgenoot van den sehrijver, P a t r u(„Oeuvres D i v e r s e s", 1714,
4°. p. 564), heeft nit zijn mood opgeteekend, wie de versehillende pers onen waren.
Honore d'Urfe huwde Diane de Chateaumorand, met toestemming des Pausen geseheiden van zijn brooder Ann a d' U r f e,
maar vond het verwachte geluk niet. Hij trok zich to Turijn terug.
Zijn roman verwierf veel lof, later ook blaam. Maar de meeste tijdgenooten van d' U r f e toonden hunne ingenomenheid. De beroemde bisschop H u e t weende bij de lezing. R o c h e f o u c an 1 d en Madame
L a F a yet t o dweepten er mee
De critiek heeft later de gebreken van „A s t r e e" aangetoond. F e r d.
L o the is s e n (1878) spreekt zeer uit de hoogte over d' U r f e en over
zijn held C e 1 a do n, maar vergeet, dat de A s t r e e” onschatbare bijdrg gen levert voor de beschavingsgeschiedenis der zeventiende eeuw
(1600-1625); dat daarenboven bij d' Ur f e fijne en geestige uitspraken
worden aangetroffen, die reeds eene moderne tint vertoonen, als b. v.
eene der herderinnen zegt: „Souvenez-vous, que le manage fait
ou defait une personne".
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al de dood hem to midden zijner wraakdichting mocht verrassen, er zal eon ander dichter opstaan, eon halsvriend, die
den onvoltooiden arbeid zal voleinden. Zou er thans nog veel
weifelen noodig zijn, on1 in Kloridon den door zijne vierde
minnares, de trouwelooze Annetta of A n g e n i e t, bedrogen
B r e d e r o to herkennen?
Dat hij zijne p a s t o r ale - eon dramatische vorm slechts
voor doze bijzondere aangelegenheid door hem gekozen — niet
voltooide, is, als word aangewezen (I n 1 e i d i n g e n L e v e n sb e s c h r ij v i n g, bl. 182 vlg.) te wijten aan zijne kennismaking
met Madalena Stockmans.
Hoe B r e d e r o van den room der herderpoezie heeft kunnen
kennis nemen, en hare bijzondere eigenaardigheden leerde
kennen, is niet moeilijk op to lossen. Reeds zou de groote
invloed der Italiaansche letteren door geheel Europa in de
tweede helft der zestionde eeuw het waarschijnlijk waken,
dat T a s s o' s en G u a r i n i' s pastoralen in de Nederlandsehe
letterkundige wereld bekend waren, wisten we niet daarbij,
dat zoowel de „A m i n t a" 1), als de Pastor f i d o" ') in
korten tijd in bijna alle Europeesche talon waren vertolkt, en
dat er thans nog vijf Nederlandsche vertalingen van den
„G e t r o u w e n H e r d e r 3) — om van andere herdergedichten
to zwijgen — uit den loop der zeventiende eeuw zijn aan to
wijzen. Schoon de vroegste dozer vertolkingen pas in B r ed e r o' s sterfjaar het licht zag, waren er voor hem nog go1) „Bientot „1' A m i n t a" fut traduit en francais, en espagnol, ensuite
en anglais, en allemand, en flamand, meme en illyrien, en un mot, dane
toutes lee langues, et tonjours avec le meme succes." G i n g u en e. t. a. pl.
Tome V. p. 189,
2) „Le ,Pastor f i do", traduit en peu de temps dans toutes les langues de 1'Europe, le fut meme en allemand, et qui plus est, en grec."
Aldaar. Tome VI. p. 400.
3) „De ghetrouwe Herder vyt Arcadien, door B. G. overgheset uyt de Franse sprake door Mr. G. Van der Eembd."
Haerlem. 1618. 4°. — „Amsterdam. 1646. 8°. door J. V. D. M. D. H."; ,,Utrecht. 1650. 8°. door Hend. Bloemaert"; — „Amsterd. 1671
door A. Peys"; — en „Amsterd. 1695 door D. de Potter, in
vaerzen". Cat. der Boekerij van de Maatsch. van Ned. Lett.
te Leiden. Tooneelstukken.
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legenheden to over, om met de toen zoo hoog geprezen
herderliteratuur kennis to maken. Op de Italiaansche in 't
bijzonder zou men hem toen lichtelijk hebben kunnen wijzen.
S p i e g h e 1 reeds moet P e t r a r c a' s sonnetten gekend hebben, daar hij hem „Lauwerminner" titelde i). Dr. S a m u e 1
C o s t e r zou zijn schouwburg met geen Italiaanschen naam:
A c a d e m i e genoemd, noch de stof zijner ,,Isabella" bij
voorkeur aan A r i o s to 2) ontleend hebben, ware hij vreemdeling op 't gebied der Italiaansche letterkunde. En 't is bijna
overbodig aan H o o ft' s Italianisme 3), aan zijne pastorale
„G r a n i d a", of aan T e s s e 1 s c h a' s Italiaansche studien to
herinneren, welke laatste professor V a n B a e r 10 met uitnemend deftige Latijnsche jamben bezong, door B i 1 d or d ij k
dus vertolkt: 4)

1) De C 1 e r c q staaft dit met een paar regels nit zijnen „Her tspieghel":
„Tot dat de lauwerminner koen op d'Arn'brak uyt,
In woeste bastardtaal braght deze een zoet geluyt."
2) In het Voorwoord: „tot den Leser" van C o s t e r' s „I s a b e 11 a"
(Amst. 1619) lezen wij: my heeft hy alleen ghesonden U te segghen
dat hy Ariosten niet stipt ghevolght en heeft. Hy ontleent den vriendelijcken Italiaen alleen stof, om daer van aleulck maecksel van een spel
te bootsen, als hy de Ouden volghende verstaet dat het wel is".
3) „Hoezeer" — zegt Willem de C 1 e r c q (t. a. pl. bl. 159) — „Italien
toen als het moederland van onze letterkunde beschouwd werd, hoezeer
deszelfs zangeri A e taal in den mond van eene D u a r t e en T e s s e 1s oh ad e, die, volgens de uitdrukking van H o o ft: part ij met d e
Engelen verdienden te zingen, door de schoone kunne geliefkoosd was, blijkt nit de geheele geschiedenis van dien tijd, nit i e d e r e
b 1 a d z ij d e van Ho oft ' s b r i e v e n, hetzij hij ieder oogenblik overbrengingen nit Marino, T a s s o, en anderen, in dezelve aanhaalt;
Tesseltje zonder muilen lij de arme Corisca vergelijkt, die in
den Pastor f i d o" bijl ans de prooi van een verbolgen satyr wordt,
of eindelijk in zijne „G r a n i d a" eene n avolging uit dE nzelfden G u a r i n i
geeft, char, waar een herder zijn meisje, nit het voorbeeld der geheele
natuur, van de noodza elijkheid der wedermin tracht te overtuigen."
4) Het origineel van V a n B a e r 1 e, onder den titel :. In D o mum
h o r t u m q u e T e s s e 1 a e", in het II Deel zijner „P o e m a t a" onder de
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„'k Zag haar Tassoos stoute toners
In haar Duitsche mast verschonen,
En Itaaljes minnelust
Heiligen aan Hollands kust !"

Kan dus in de jaren, toen B r e d e r o nog aan geene andere
liefde, dan aan die voor T e s s e 1 s c h a dacht, toen ze hem
door hare „kunstighe hantreyckinghen en behulpsaemheyden"
het vooruitstreven op de baan der letterkunde tot een welaangenamen en lieflijken plicht maakte, kan toen de welhaast
ijverige en bekwame vertolkster van T a s so' s „G e r u s a1 e m m e" hem niet menigwerf op den „A m i n t a" gewezen
hebben? En wat zijne kennismaking met uitheemsche lettergewrochten aangaat, zijne lectuur van den Palmerijnroman, zijne
bewerking van L e J a r s' „L u c e 11 a", zijne ingenomenheid
met Mendoza's „Lazarillo de Tormes" — waaruit hij
eene episode voor zijn „S p a an s c h e n B r a b a n d e r" koos mogen eene proof van doze zijne belezenheid leveren.
De „A n g en i e t" is ons, met do „G r a n i d a", eene veelzeggende getuige van den invloed door de mode der herderpoezie op Nederland's letterkunde geoefend; eene mode, die
in Vondel's „Lantspel": Leeuwendalers" en in Krul's
pastoralen eene voortzetting vond, in de „B at a v i s c h e
Arcadia" van Johan van Heemskerk haar toppunt
bereikte, en met Welleken's „Visscherzangen" ten
grave daalde. Wat ook anderen tot de navolging der zuideltjke
pastorale aanlokte, B r o d e r o schonk haar nimmer als dramatisch genre eenige aandacht, maar greep slechts haren vorm
aan, toen bij hem, als bij Sannazaro, Montemayor en
d'U r f e, de behoefte ontwaakt was, van het lijden eener teleurgestelde liefde door de kunst to spreken.
afdeeling Tess a Ii ca (bl. 428-438) voorkomende, wordt aangehaald door
Mr. J. Scheltema. „Anna en Maria Tesselschade" (bl. 176):
,,Scripta Tesselae mane
Monumenta vidi, versa Tassi carmina
Italumque amores, quosque Vatibus suis
Modulos dicavit."
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II.
,,Starter was sijn vrindt in 't leven,
't Bleeck oock aen sijn Angeniet,
Die hy, onvolent gebleven,
Door sijn Starter enden liet."
TENGNAUEL.

't Was „tot groote kosten" van den uitgever geweest, dat
de drie afgewerkte bedrijven der „A. n g e n i e t" door J a n
J a n s z. Starter met twee 1) waren vermeerderd. Wat ook
V an d e r P I a s s e hiervan klagen moge, in zijn geval kon hij
zich tot niemand wenden, Wiens stijl" beter op B rode r 0'S
„onvoltoyde werck paste". Zoo iemand geestverwantschap
met B r e d e r o mag worden toegekend, dan voorzeker den
dichter van den „F r i e s c h e (n) L u s t- H o f", waarvan reeds
eon tijdgenoot zong:
„Die &edero beschreyt, die Bredero beklaeght,
Eu garen Bredero weer in het leven zaeght,
Die na sijn vloeyend rijm, sijn aenghename kluchten,
Sijn liedjes vol vermaechs, sijn boertighe ghenuchten,
Dus yvrig haeckt en wenscht, komt siet dit Lusthof aen,
En seght of Bredero niet weer is opghestaen": 2)
waarvan P i e t e r S c h r ij v e r, B r e d e r o' s geleerde Leidsche
vriend, die Heinsius' „Nederduytsche Poemata" en
J an u s S e c u n d u s' Latijnsche poezie uitgaf, getuigde :

1) Dat Bredero steeds het getal van vijf bedrijven voor zijne Crag icomedien en blijspelen bezigde, is den invloed zijner voorgangers te
wijten, die het weder als een dogme der Renaissance hadden ontvangen.
B r e d e r o zelf wist er zich geene andere rekenschap van te geven, dan
door het zijne „ghewoonte" te noemen. „Den inhoudt hebben wy na
onse ghewoonte in vyven verdeelt." Inhoudt van den Spaenschen Brabander.
2) „L o f d i c h t" van een onbekende, bij den eersten druk van den
„F r i e s c h e (n) Lust-Hof" gevoegd.
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„die vloeyende Poeet,
Die nerghens in sijn Dicht van een stopwoordje weet.
Jan Starter, soo men my ooc g in dees konst ghelooft,
Ik sie de Eeuwigheyd u hanghen over 't hooft !" 1)

Starter z) werd to Londen geboren, 1594, en kwam vroeg met
bloedverwanten en vrienden naar Amsterdam, vrome d i s s e nt e r s, die door de onverdraagzaamheid der Engelsche regeering
moesten wijken. In 1612 was hij lid der Oude Kamer en
waarschijnlijk reeds bevriend met B r e d e r o, maar reeds in
1614 vestigt hij zich to Leeuwarden als boekverkooper en
uitgever, huurt een huis bij het marktplein de Brol, en neemt
tot uithangbord een Engelschen Bijbel. In hetzelfde jaar
(14 Augustus 1614) huwt hij met N i e s k e H e i n i s d r. Daar
hij dichter en teekenaar was, beproefde hij zijn fortuin met
kunstuitgaven. Het eerst gaf hij in het licht eene kopergravure,
een groot portret van den Frieschen stadhouder Graaf W i 11 e m
L o d e w ij k v a n N a s s a u, naar eene schilderij van den Harlinger schilder P e t r u s F e d d e s, op koper gegraveerd door
M. G e i 1 e n k e r e k e n en met een Latijnsch bijschrift van
A. C u r i a n d e r. Op deze wijs won S t a r t e r de gunst van
den Frieschen stadhouder, en bleef hij gedurende zes jaren
(1614-1620) ijverig arbeiden to Leeuwarden. Friesehe geleerden gaven hunne geschriften bij hem uit. Prof. Jo a n n e s
Drusius to Franeker deed zijne „Epistola ad Fratres
B e 1 gas" in 1615 bij Starter het licht zien; de jurist

1) „Gediehten van Petrus Scriverius." (Amst. 1738) bl. 58.
Het geheele gedieht, waaraan deze regelen ontleend zijn, is overgenomen
in den derden druk van den L u s t ho f, onder den titel: „O p d e a f b e e 1dinghe van Jan Starter en zijn Friesehe Lust-Hof".
) Men raadplege over Starter: W. Eekhoff, „Bloemlezing nit
den F r i e s e h e n L u s t h o f ...." (Leeuwarden, 1862), inzonderheid zijne
„Gesehiedkundige berichten", bl. 101-141; Dr. J. van Vloten,
J. J. Starter's Friesche Lusthof.... met Inleiding en Aant e e k e n i n g en" (Utrecht, L. E. Bosch en Z o n e n, 1864), bl. VII—XVIII;
mijne: „Schets eener geschiedenis der Ned. Lett." (Leeuwarden,
Hugo Suringar, 1867), bl. 324-332, en Jonckbloet, Gesch. der
Ned. Lett." (Gron. 1881) III deel, bl. 98-103.
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H e c t o r B o u r i c i u s deed in hetzelfde jaar bij hem zijne
„0 r a t i o a n n i v e r s a r i a" verschijnen.
S t a r t e r verzuimde geene gelegenheid, om de bescherming
der Friesche aristocratie te winnen. Dit streven strookte met
zijne Engelsche herinneringen. Dichters werden in Engeland
beschermd door groote heeren. Ben - J o n s o n, S h a k s p e r e
en Greene vereerden als hunne Maecenassen de Graven van
Pembroke, van Montgommery en van Southampton.
De Stadhouder schijnt Starter niet ongenegen geweest to
zijn, daar doze tot aan zijn dood to Leeuwarden onvermoeid
aan den arbeid blijft.
Hij gaat ijverig voort met uitgeven. Eon Franeker dichter,
B o u d ow ij n Jan s z. W oil e n s, vertrouwde hem in 1616
den tweeden druk van zijn dichtbundel: „'t V e r m a e c k d e r
J e u g h t", die door S t a r t e r' s toezicht veel verbeterd word
in stijl en taal, als blijkt uit de vergelijking met den gebrekkigen eersten druk van 1612. Hij zelf toonde, dat hij dichter
was met zijn „Trou-dicht ter eere d'Heere Erich
Brahe en Juff. Lucia van Eysinga" met nog twee
bruiloftsliederen in 1616 uitgegeven, en van eene gegraveerde
afbeelding van bruid en bruidegom voorzien 1). HiQr bleek, dat
S t a r t e r over goon alledaagsche talenten beschikte. Hij verraadt, dat hij het Latijn zeer goed verstaat, dat hij in geen
enkel opzicht voor de geleerde poeten behoeft onder to doen.
Zijne latere minnedichten streven soms H o o ft, die aller
meester is, voorbij. Gelegenheids- en feestliederen vloeiden te
Leeuwarden uit zijne vlugge pen, nadat hij de bruiloft van
den Deenschen hopman B r a h e en freule V a n E y s i n g a
had bezongen. Bij elken hoogtijd van den Frieschen adel
komt hij nu met eon e p i t h a 1 a m i u m, waarschijnlijkk tegen
1) Onder den titel: „Epithalamivm ofte Bruylofts-ghedicht
Ter eeren het van Godt ghevoeehde Houwelijek tussehen
Den Edelen, manhaften Capiteyn ende welgheboren Hoer,
Eerieh Brahe Steinzoon, Heer tot Knusdorff, Bruydegom
ende De Edele, Eerbare, Deuchtrijeke, Juffrou Licia van
Eysinga, Bruyt. Versamelt in den Echten staet den 3 Julij
1616". (Portretten van Braid en Bruidegom door Eigelen omringd). Tot
Leeuwarden, By Abraham v a den Bade/ boeckdrueker Ord. 1616. 4 .
11*
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vergoeding in geld. Reeds werd gewag gemaakt van het feit,
dat S t a r t e r later to Amsterdam voor geld verzen maakte.
(Zie Eerste Boek; Inleiding en Levensbeschrijving,
bl. 107, noot 1). Het feit werd medegedeeld door den heer
A. B r e d i u s (in „0 u d- H o l l a n d", 3 jaarg., 1 afl., bl. 54),
die een document vond van den volgenden inhoud:
,,Wy ondergeschr. als Lyeffhebbers van de Nederduytsche
Poesy om den persoon van J an J a n s e n S t a r t e r alhyer
te houden, opdat hij zijn begonnen wercken magh volenden,
en die hy midtertyt sal maecken met gemack aen den dag
magh geven, beloven to contribueeren elck de somma van
twee ponden vls voor een jaer, welcke penningen wij sullen
stellen in handen van eenen (daertoe van ons geordineerden)
rentmeester wt Wiens handen S t a r t e r vz. weecklicks sal
trecken de somma van twaelff car. gls ; voor welcke contributie hy gehouden sal syn ons volkomen acces tot alles wat
hij maeckt ofte gemaekt heeft te geven; wat wy van syn
Liedekens ofte gedichten begeeren uytgeschreven to hebben,
dat hy ons dat voor drie stuyvers de syde gehouden sal syn
to schryven, soo wy yets van hem willen gemaeckt hebben,
dat hy ons voor een ander tot een billicke pryse sal voort
helpen [namelyck elck liedtje voor twee gulden, elck Bruyloftsgedicht voor zes gl. ende andere rymeryen naer advenant] 1).
Ende dat hy geduyrende onse contributie syn vaste woonplaets tot Amsterdam sal houden. Oorconde onse handen.
Actum t' Amsterdam, den 25 Augusti 1622."
Pit stuk is geteekend door e en en twin t i g Amsterdamsche kooplieden, waaronder J a c o b u s P an w. en G a s p a r
van Wickevoort de Jonge.
Inmiddels had S t a r t e r to Leeuwarden zich meer vrienden
weten te verwerven. Hij kwam in kennis met Dr. P i e r i u s
Win s e m i u s, in 1616 bevorderd tot Lands-Historieschrijver,
die in 1617 bij hem uitgaf Ausonii Popmae, „De ordine
et usu Judiciorum".
Zijn omgang met geleerden en aanzienlijke burgers gaf
aanleiding tot het plan, om to Leeuwarden eene Rederijker^) Deze woorden zijn later in de minute doorgehaald.
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kamer op te richten. Daar hij in 1612 reeds een goeden naam
te Amsterdam onder de broeders der Oude Kamer had gewonnen, trachtte Mi ook te Leeuwarden in 1617 met zijn
letterkundig talent te woekeren. Zijne M i n n e 1 i e d e r e n en
B r u i 1 o f t s z a n g e n hadden de aandacht getrokken. Verrassend frisch en zangerig, als de melodie van een Venetiaanschen gondoliers, schalt zijn lied met ongemeen meesterschap
over de Nederlandsche taal:
,,Goddinne! Wiens minne, mijn sullen altijd,
In kracht en gedachten, na trachten om strijd!
0 krone, der schonen, lofthrone des deughds!
In dy leyd, de vryheyd, de blyheyd myns jeughds:
U deftigh gebaer, uw gouddradigh hayr,
U leden, u zeden, met reden, voorwaer,
De Goden, als boden, doen noden tot mm:
Sy draven u gaven nae, brave Goddin!
U hayren, vergaeren, als baeren verguld,
Met kuyfjes, met kruyfjes, als druyfjes gekruld;
U ooghjes, pas hooghj es, met booghjes beset,
Bruyn helder, sien snelder en felder te met,
Als 't flinkerigh licht, van Jupiters schicht,
En ylen, by wylen, als pylen seer dicht,
In 't harte, vol smarte, ja, marteren, dien
Te spade, moet rade en genade geschien !
Uw mondtje, dat stond me in 't ronde ten thoon,
Dat fyne Robynen, nau schynen soo schoon;
U tanden, als randen kleyn van wit yvoor,
Die proncken, en bloncken, als voncken daer door;
Uw halsjen in 't rond, soo cierelijck stond,
Daer de aeren, soo klare, deur waren ghegrond,
Dat het vast meer albaster scheen, als teere vleys,
0 schoone persone! wat kroon is u eys?
Lofwaerde, bedaerde, soetaerdige beeld!
0 vreugd van mijn jeugd, mijn geneugt en mijn weeld'.
Seght my nu, sijt ghy schu van die u, met vlijt
Sijn leven heeft even verheven altijd?
0 schoone die my, beyd droevigh en bly
Naer u haken, kond raken, te maken, laet dy
Dees' klagende^ vlaghen, mishaghen, en send
Mijn lijdende tijden, 't verblijden in 't end."
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Alleen Ho o ft en B r e d e r o hebben liederen geschreven, die
met deze strophen to vergelijken zijn. In stoutheid van klankspeling en weelde van toonschakeering streeft S t a r t e r hen
echter voorbij. De beste Leeuwarder kringen steunden hem,
toen hij zijn plan tot het oprichten van eene Rederijkerkamer
aan hen voordroeg. Deze kamer onder het devies: „0 c h
in o c h t h e t r ij s e n !" 1) vergaderde in de kapel van het
Sint-Anna-klooster, welk klooster reeds tot Stads-Tuchthuis
was bestemd.
Voor deze kamer schreef S t a r t e r twee tragicomedien met
comisehe intermezzo's geheel in den trant van zijn Amsterdamschen vriend Bred e r o, beide voltooid in 1618. Het eerste stuk
Was getiteld: „I. I. Starters Blyeyndich-Truyrspel/
van Timbre de Cardone ende Fenicie van Messine,
met een Vermaecklijck Sotte-Clucht van een Advocaet ende een Boer op 't plat Friesch tot Leevwarden, voor Jan Jansen Starter/ Boeckvercooper by de Brol/
in d' Engelsche Bybel. Anno 1618", 4 0 . Het eenige merkwaardige van dit stuk, wanneer men de ,, o t t e k 1 u c h t" een
oogenblik ter zijde stelt, is de vraag, waar S t a r t e r de stof
voor zijn „T i m b r e d e C a r done" heeft gevonden.
Mr. L. F h. C. v a n d e n B e r g h 2) wees op de overeenkomst van dit stuk met S h a k s p e r e' s „Much ado about
nothing". Hem volgende heb ik in den eersten druk van
dit werk (1858— 1859) 3) dezelfde meening uitgesproken. Hiertegen had nu Mr. J. d e Wit t o van C i t t e r s reeds in de
„K u n s t- e n L e t t e r b o d e" van 1856 n0. 1 gewaarschuwd.
Deze meende, dat S t a r t e r S h a k s p e r e niet gekend heeft,
dat hij de stof voor zijn „Timbre de Cardone" aan Ban
d e l 1 o' s ,,No v e 11 i" ontleende, of althans aan de Fransche
vertaling van dezen door B e 11 e f o r e s t. B a n d e 110 had de
geschiedenis waarschijnlijkk uit A r i o s t o' s ,Orlando Fun-

') W. E e k h o f f, t. a. pl. bl. 110 gist, dat deze spreuk in verband
zou staan met het symbool van prins Maurits: ,Tandem fit s u rculus arbor".
2) „'s-Gravenhaagsche Bijzonderheden" (1857) I. bl. 22.
3) Bl. 131. Noot 4.
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o s o" (Boek V en VI). Ook Spenser had in zijn „F a e r y
Queen" (Boek 2. c. 4) eene gelijke stof behandeld. Shakspere greep dit onderwerp op geheel andere wijze aan dan
Starter. Bij Shakspere zijn de personen van Benedict,
B e a t r i c e en D o g b e r r y in de verwikkeling ingeweven, en
deze personen ontbreken bij S t a r t e r. Ook is er geen spoor
van navolging in de poetische beelden, of in den gang van
het stuk. De eenige plaats, waar S t a r t e r en S h a k s p e r e
elkander naderen, is de lijkzang bij het graf van F en i c i e,
de Hero van Shakspere, waar Starter begint:
„Soo der yemant vraeeht, vie hier leydt begraven" — enz.

1)

De hoer E e k h o f f vereenigde zich met het gevoelen van
De Wit to van C i t t e r s, en voegde er bij, dat Mr. A. van
H alma el Jr. hem reeds in 1840 verzekerd had, dat S ha kspere zijne stof uit do „Histoires tragiques de Belleforest", den vertaler van B an dell o, geput had; dat Starter
hetzelfde deed, „tenzij doze het stuk van Shakspere (omstreeks 1599 vervaardigd) vroeger had gelezen, of zien spelen,
en het hoofddenkbeeld op zijne wijze uitgewerkt had, of dat
hij bekend is geweest met het repertorium of Managersboek
der toenrnalige tooneelspelers" 2).
Terwijl ik mij met de mooning van D e Wit to van C i t to r s
vereenigde 3), kwam Mr. H. E. M o it z e r in zijne studio:
,,Shakspere's invloed op het Nederlandsch toonoel der zeventiende eeuw" (1874) op de zaak terug.
Hij deed in het oog vallen, dat, „zoo in die twee drama's
het onderwerp hetzelfde is, dit ook letterlijk het eenige punt
van overeenkomst uitmaakt", dat „in opvatting en behandeling
Starter en Shakspere zoo verbazend verschill en, dat

1) Bij Shakspere zingt Claudio (V Act. Sc. 111):
,,Done to death by slanderous tongues
Was the Hero, that here lies" — enz,
,,The Leopold-Shakspere" (Londen. Cassell and C°.,1887) p. 492.
2) E e k h o f f, t, a. pl. bl. 136, 137.
3) „Schets eener Gesch. der Ned. Lett." (1867) bl. 326.
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hunne stukken, uitgenomen dan natuurlijk het onderwerp,
eigenlijk niets met elkaar gemeen hebben; dat, de namen
der personen, der hoofdpersonen zelfs, verschillend zijn: wie
bij Shakspere Hero heet,heetbij Starter Fenicie, enz."
Hij toont verder aan, dat „de vergelijking van de beide lijkzangen geene gegevens leveren voor eenige gevolgtrekking";
maar „dat er eene treffende overeenkomst bestaat tusschen
„Timbre de Card one" van Starter en de Hollandsche
vertaling der Italiaansche novellen 1 ), dat dit blijkt uit de
namen der personen, die bij S t a r t e r en in de Hollandsche
vertaling 2) geheel overeenstemmen; dat daarbij nog vele
kleinigheden komen — o. a. dat de novel] e evenals S t a r t e r
begint met den Siciliaanschen vesper.
Ondanks dit alles meende M o 1 t z e r Loch to moeten wijzen
op zekere overeenkomst van S t a r t e r met S h a k s p e r e, en
wel „in het tusschenspel of de door de tragedie heengeweven
klucht van den „advocaet ende een Boer op 't plat
F r i e s c h". Daarin „worden aardigheden gedebiteerd van ongeveer hetzelfde gehalte als die in „M u c h ad o", namelijk overdreven quiproquo's door 't dwaas, dikwijls onzinnig gebruik
van juridische termen". Het is dus niet to ontkennen, „dat
de komieke tusschenspelen van S t a r t e r en S h a k s p e r e
wel eenigszins op elkander gelijken".
M o 1 t z e r gist derhalve, dat S t a r t e r eene vertooning der
Engelsche comedianten heeft bijgewoond, die „M u c h ado"
speelden, en dat hij daaruit aanleiding vond, „olm op zijne
wijze het verhaal der novelle to dramatiseeren". D e Wit t e
van Citters heeft zich met dit laatste gevoelen niet ver1) In 1604 was een nieuwe druk van B e 11 e for e s t to Rouaan vei •
-schen.EHoladverting bokzamstre165
het licht. Zie De Witte van Citters, „Eene Hollandsche vertaling van Italiaansche Novellen", „Ned. Spectator", 1873,
bl. 141.
2) De titel luidde: (M. Bandello's) „Tragedische ofte klaechlijke Historian.... Eerst beschreven in Italiaens ende nu
uyt de Francoysche (van Bouestuan en de Belleforest) in
de Nederlantsche tale over geset". Door J. de Bert, 9 deelen
in 12. 1618-1650. (Utrecht).
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eenigd, maar volgehouden 1 ), dat de Hollandsche vertaling van
B e 11 e f o r e s t, (naar het Italiaansch van B a n d e 110) de oenige
bron van Starter's „Timbre de Cardone" is geweest.
Volgens V a n C i t t e r s is de overeenkomst tusschen S t a r t e is
en S h a k s p e r e' s comische tooneelen van weinig beteekenis.
Uit dit alles blijkt het duidelijkst, dat Start e r naar do
Hollandsche vertaling van B a n d e 11 o- B e 11 e f o r e s t heeft
gearbeid. lit de herinneringen zijner kinderjaren, daar hij
in 1594 to Londen geboren was, maar spoedig met zijne
ouders naar Amsterdam vertrok, kan onmogelijk iets worden afgeleid. De gissing van M o 1 t z e r is redelijk en waarschijnlijk, maar met historische zekerheid is niets anders vast
to stellen, dan dat Starter bij het opstellen van zijn „T i mb r e d e Cardone" de Hollandsche vertaling van de „T r ag e d i s c h e H i s t o r i e n", heeft gebruikt.
Wat het comisch intermezzo, de „V e r m a e c k l ij ck S o t t eClucht van een Advocaet ende eon Boer op 't plat
Fri e s oh" betreft, het verdient do aandacht, dat St art e r
hier de „eerste proeve van eene F r i e s c h e S c hr ij f t a al" 2)
leverde, „zoodat aan hem, (die de Friesche wetten en charters
„der vorige eeuwen wellicht niet kende) de eer toekomt van,
„veel vroeger dan G ij s b e r t J a c o b s (die zijn work gekend
„heeft), het eerst met Nederlandsche letters en klanken
„Friesch geschreven to hebben; of, met andere woorden, dat
,,hij eene taal, voorheen slechts gesproken, aan het papier
,,verbonden en van eene spreek- tot eene schrijftaal verheven
,,heeft. Ook vervaardigde hij later eon F r i e s c h P a s t o r e 1
„(„L u s t h o f, b 1. 9 0"), het eerste Friesche vers, dat or bekend
,,is, en welks spelling later door G ij s b e r t J a c o b s nage„volgd is, voor dat doze zich eon eigen stelsel ontwik,,kelde" 3).
Van 1614 tot 1618 to Leeuwarden levende had hij zich
reeds met groote vlugheid de taal der Friesche boeren eigen
gemaakt, eon bewijs, dat hij evenals B r e d e r o uitmuntte in
]) In zijne beoordeeling van M o 1 t z e r' s studie, „N e d. S p e c t a t o r”
1874, n°. 27, bl. 222.
2) Eekhoff, t. a. p1. bl. 111.
3) Eekhoff, t. z. p1.
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de kunst van waarneming der natuur, dat hij evenals doze
eon kunstenaarsoog en een kunstenaarsoor bezat, en daarbij
van mooning was, dat het de beste kunstenaars zijn, die het
naast aan het leven komen.
Starter's tweede tragicomedie droeg den titel van „D ar a i d e", met de klucht van „J an Soot e k a u w", als tusschenspel. Evenals B r e d e r o aan den „P a 1 m e r ij n", ontleende Starter zijne stof aan een A m a d i s roman, eon
der laatste vervolgen van doze eindelooze geschiedenis, waarin
de lotgevallen van A g e s ii a u s v a n 001 c h o s en zijne geliefde, Diana, dochter der koningin Si don i a van het eiland
G u i n d a y, worden beschreven. Misschien gebruikte S t a r t e r
daarbij eene Fransche vertaling onder den titel: „L e d o uzieme livre d'Amadis de Gaule contenant, queue
fin prindrent les loyales amours d'Agesolan de
Colchos et de la PrincesseDiane et par quel moyen
la rayne Sidonie se repaisa, aprOs avoir ionguement pourchasse la mort de Don Florisel de Niq u e e." (Paris, 1556, fol.) 1).
Starter's personen, Agesilau, „daerna Darayde,
eon jonge Prins van Griecken", Sidonia, „koninginne van Guindaye", Diana, „haer dochter",
Florisel, „Prins van Griecken", Amadys, „Keyser",
stemmen overeen met de hoofdpersonen uit den roman van
„A go s i 1 a us van C o 1 c ho s" 2), eon vervolg op den roman
van „F 10 r i s e 1 v an N i q u e a". Daar in het tijdperk van
1600-1625 Nederlandsche vertalingen van eon en twintig
A iii a di s-romans het licht zagen, is het niet onmogelijk, dat
Starter de geschiedenis van Agesilaus en Diana in
onze moedertaal las 3).
1) Grasse, t. a. pl. 11. B. 111. Ab. s. 414.
=) Een overzicht van dezen roman gaf D u n lop - L i e b r e c h t, t. a. pl.
s. 157-158. Het twaalfde boek in de Fransche vertaling van Guillaume Au b e r t, „av o c a t d u r o y" sluit zich aan bij het tweede gedeelte van het elfde book in het Spaansch: „R o g e 1 do G r e c i a", 1535.
B a r e t, t. a, pl. p. 224.
3) Het twaalfde book van onze vertaling verscheen to Amsterdam in
1616, maar stemt niet overeen met het Fransche twaalfde book.
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„D a r aid e" word to Leeuwarden vertoond den 21 September 1618. Evenals zijn „T i m b r e" is ook doze tragicomedie
volkomen naar het model van B r e d e r o' s tragicomedie bewerkt. Starter' s dialoog is dichterlijker, zijne liederen zijn
fraaier, maar in het comisch intermezzo moot hij onderdoen
voor B r e d e r o. Intusschen nadert hij zijn vriend dikwijls
van zeer nabij. Inzonderheid in de comische tooneelen voor
de „D a raid e" bestemd, later herhaaldelijk afzonderlijk uitgegeven 1). In dit geheel op zich zelf staand kluchtspel van
„J a n S o et e k au w" heeft S t a r t e r eon pendant geleverd
van Bredero's „Symen sonder Soeticheyt", en op
zijne wijze eon vrijer- en vrijsterspraatje allergeestigst tot
eene kleine handeling weten nit to spinnen. Ten bewijze
volge hier eene kleine proof der vrijage van Jan S o e t e k a u w
en Tryn App elmongt:
J an.
„Ick volghje/ ick bidje/ ick eerj e; ick vierje/ ick achtje/
„En waerom laetje me noch dus loopen? mijn Engeltje waer na wachtje?
,,Spreeckt dock ien troostlijck woordje/ en segh ien reys om de nuwigheid j ae/
„'t Sal aers noch aers wesen/ of ick met koussen en schoenen in den
Hemel gae;
„Ick sal jou so gedienstigh wesen/ jy sult by mijn hebben sulcke leckere
daeghjes/
„O Trijntjen! jy sult dan ierst in ien nieuwen Hemel raken!

Tryn.
,,Ja, Jan/ de woorden zijn goed: maei r d'Eenden leggen de Eyeren.

1 ) Eerst als „T u s s oh e n - s p e 1" in den eersten druk van „D araide", Amst. voor Dirck Pietersz. Vo skuyl, 1621,4°.; toen in den
„F r i e s c h e (n) L u s t h o f" onder den titel : „B o e r t i c h e d e n", 1621, enz. ;
toenafzonderlijk:,,Jan Jansz. Starters kluchten van Jan Soetekauw mitsgaders van Melis Thijssz/ een halfbacken Vryer.
tot Utrecht by Amelis Jansz. Boeckvercoper/ woonende
in d e Lijn-merckt/ anno 1646, 4°.; en: „Amsterdam" bij Jan
Jacobs Bouman, 1661, 4°.; eindelijk: „Amsterdam", 1735, 8°.
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Jan.
„0/ malle geckje/ hoe meugh jy my dus an 't hoofd leggen beijerenf
„Ick sweerd 't jou by mijn Jan-oom/ dat is ommers veul eseyd?

Tryn.
„ Ta/ wel/ seker jy keund jou woorden doen met een Quacksalvers welsprekendheyd/
„En jou oogjes dryven so soetjes in jou hooftje/
,,Hoe soumen 't jou weigeren konnen? siet daer mallert/ ick belooftj e."

Te Leeuwarden, in de kamer: „0 c h m o c h t h e t r ij s e n",
vonden deze verzen een zeer goed onthaal. Het getal leden
der kamer klom tot t a c h t i g 1 ), waaronder Friesche edelen
en aanzieniijke burgers van goeden naam. Een van S t a r t e r' s
vrienden, J a q u e s V r e d e m a n, zorgde voor muziek 2). Zelfs
hebben de leden van Start e i s kamer in 1618 bij de terugkomst van Graaf Willem
Will
L o dew ij k uit den Haag den
Stadhouder ingehaald met muziek en zang, waarvoor de verzen door S t a r t e r waren geschreven.
Al deze schoone teekenen van leven zouden echter aan de
jonge kamer geene toekomst waarborgen. Er waren in Leeuwarden niet weinigen, trouwe aanhangers van Domine B o g e rm a n, den voorzitter van het Synodus Nationaal to Dordrecht,
die zich ergerden aan het vertoonen van drama's en kluchtspelen. En Starter zou juist niet altijd zorgen voor hoogst
ernstige avonden. Hij beproefde het een soort van zangspel
to schrijven, geheel dwaasheid en zotternij, onder den titel:
,,Kluchtig t' Samengezang van dry Personagien" :
„Knells Joosten, een half-backen Vrijer, Lijsje Flepkous, sijn
Vrijster, een deurtrapt meysje; en Griet Kaecks, een waardinne". Dit geheele stuk werd zingende vertoond — en bevatte
niet veel meer dan eene vrij zoutelooze aardigheid van een bedrogen vrijer, die teleurgesteld wordt in zijne booze plannen 3).
Schoon er niets van is gebleken door het een of ander felt,
schijnt het niet onwaarschijnlijk, dat Starter ook deze aardigheden op het tooneel van zijne kamer heeft vertoond. Onder
1) E e k h off, t. a. pl. bl. 113.
2) Aldaar.
3) Zie Van V 1 o t e n' s uitgaaf v. d. „Fries. L u s t h.", hi. 461-476.
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de aanhangers van den grooten B o g e r m a n werd dit met
leede oogen waargenomen. Men begon te ijveren tegen de
vereeniging, die zoo lichtzinnig was in de opvatting van de
ernstige vragen des levens. De bescherming van den Stadhouder Will e m L o d e w ij k mocht niet veel baten. Burgemeester en Schepenen van de Friesche hoofdstad namen
9 Januari 1619 eene ,,scherpe resolutie", waarbij bevolen
werd, ,,dat d' Rhetorisyns het ageren voortaan opgesecht ofte
verboden sail' worden" 1). De Friesche Gedeputeerde Staten
bekrachtigden dit besluit en voegden er 10 Januari 1619 bij,
dat zij ,Jan Starter met syn gesellen gelastten, het gebouw
van het voormalige Tuchthuis, door hen tot den gebruike van
't cornediespeien ingenomen, op 't spoedigste te verlaten en
to ontledigen van al hunne versierselen en gereedschappen".
Domind B o g e r m an, en ook de Stadhouder, ijverden met
Hebreeuwschen ijver voor het meest puriteinsche Gomarisme,
zooals bleek op het Synodus Nationaal, en reeds drie jaren
to voren gebleken was (Januari 1616), toen de Stadhouder op
last der Friesche Staten de Leeuwarder Vroedschappen, alien
voor B a r n e v e it en de Remonstranten gestemd, door Contra
Remonstranten en M a u r i t s-gezinden vervangen deed. Hoe
echt nationaal de ingenomenheid voor feestelijke vertooning,
voor drania en blijspel inzonderheid, wezen mocht, de vrije
ontwikkeling van dozen karaktertrek stuitte in Amsterdam
even snel op T r i g 1 a n d en S m o u t, als in Leeuwarden op
B o german.
Dit schrikbewind der Calvinisten to Leeuwarden werd voor
Starter een onoverkomelijke slag. De onverdraagzaamheid
der Contra-Remonstrantsche predikanten vernietigde zijne toekomst. Dat hij het er wel een weinig naar maakte, kan niet
geheel ontkend worden. Men sla het eerste plaatje van zijn
,,Friesche(n) Lusthof" op en leze het onderschrift:
,,Wanneer ghy by de Wijn sift, soeekt u te vermaken,
,,En schuwt het vies geklap van Goddelijeke saken,
,,Elck dingh heeft synen tijdt; 't is pryslick dat een Man
,,Is wys in syn beroep, en vrolyck by do Kan"
1) Eekhoff, t. a. pl. bI. 114.
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Het tafereel, waarvoor dit onderschrift dient, stelt een gezelschap opgewonden vrijers en vrijsters voor, paarsgewijze
op afzonderlijke zitbankjes aan een rijk gestoffeerden disch
geschaard, de lange fluiten en kleurige roemers vol tintelenden Rijnschen wijn met geestdrift aanstootend, en een
minnelied zingende, terwijl op den achtergrond twee getabberde personen elk met eon zwaren foliant zich langzaam
verwijderen.
Niet de Calvinisten alleen ergerden zich aan de Engelsche
uitgelatenheid van Starter. Men heeft zelfs gepoogd den
verdraagzamen, humanen D i r c k R a f e l s z Camphuysen
tegen S t a r t e r' s zedelooze liederen te doen getuigen. In de
„Stichtelyke Rymen" van dezen, bij Jacob Colom,
(Amst. 1647, oblong), met „copere figuren uitgegeven", komt
voor het eerst „Klachte van Jan Jansen Starter
over zyn dertel en ontuchtig Liedboek". Deze uitgaaf is niet de eerste, maar staat midden tusschen de eerste
1624 en de laatste 1695.
In de uitgaaf van 1657 met eon voorzang van Jo a c him
0 u d a e n wordt doze „K 1 a c h t e" in eene afzonderlijke v i e r d e
afdeeling opgenomen, om ze van C a m p h u y s e n' s echte gedichten to scheiden. 0 u d a e n zegt:
,,Wy weten oock dat jet, uit enkel misverstand
„Of nit voorbarigheid en mange! van goed oordeel,
„Uit 's drukkers eigenbaet en snood bejag van voordeel
„Ja, dingen, die in stof en tyd hem tegengaan,
,,Door nieuw en nieuwer druk bier worden bygedaan;
,,Opdat het echter min voor 't zyne wordt gerekend,
xIs 't billyk, dat het sta byzonderlyk geteekend;
,,Des 't geen men zeker weet Kamphuysens niet te zyn,
,,Of 't geen m' onzeker houdt en twyfelig voor 't zyn,
,,Vertelt het vierde deel ...."
Oudaen wist, dat de „Klachte" nietvan Camphuysen
was en plaatste ze daarom in eene afzonderlijke afdeeling
naast de „Stichtelyke Rymen",
Dr. J. Van Vloten heeft in de „Dietsche Warande",
VII (1863— 1864) bl. 92-94 eene gissing gewaagd omtrent
den dichter der „K 1 a c h t e", daar hij in ,Apollo's H a r p"
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(Amst. bij Jan Hendrickz. en Jan Rieuwertsz., 1658)
dit gedicht terugvindt met de volgende regelen, die in 1647
door 0010 m waren weggelaten:
,,Die dit lied zingt of leest, wil na de naam niet vragen,
„Des dichters, z i e t op 't e i n d, schept Gij daarin behagen;
„Ik die 't u geef, geef 't u tot stichting en vermaak,
,,Eer ik in 't graf, 't Welk niet zal lijden 1 an g e, r a a k."
Het blijkt, dat de dichter te Lange r a k moot gezocht
worden. Ook C a m p h u y s e n is daar geweest, dock slechts
tot 1616, vijf jaren voor de uitgaaf van den „F r i e s c he (n)
Lusthof".
V an Vi o t en meent, dat de predikant V an H alma, die
in het midden der zeventiende eeuw te Langerak predikant
was, de dichter is der „K 1 a c h t e". In elk geval Cam ph u y s e n heeft ze niet geschreven, zooals L o o s j e s in ,Maurits L ij n s 1 a g e r" meende, en zelfs E e k h o f f in 1862 nog
volhield.
Na het besluit der Friesche magistraten wilde Starter
niet meer in het onverdraagzame Leeuwarden blijven. Hij had
zich in alles toegelegd, om Stadhouder en aanzienlijken to
behagen, maar niet op de predikanten gerekend. Hij had het
ongeluk aan Sint-B o g e r m a n en consorten te mishagen, en
daarvoor word hem het stiizwijgen opgelegd. Toch had hij
ter eere van Friesland vrijwat gedaan. Hij was in 1617 eene
zeer kostbare onderneming begonnen. Waarschijnlijk op rand
van zijn geleerden vriend Dr. P i e r i u s W i n s e m i u s besloot
hij de „Frisia" van Martinus Hamconius, in 1609 to
Munster uitgekomen, to vertalen en met platen to versieren.
Hij noemde dit work: „Vertoninghe der Coninghen
en Opperhoofden, ben ovens de Ghedeelten, Steden
on 0 v e r h e i d van Friesland" en gaf het met vijftig gegraveerde of beeldingen in 1617 in het licht.
Dit kostbaar prachtwerk, eon groot historisch en aardrijkskundig tafereel van de provincie Friesland, was eene wetenschappelijke en artistieke hulde, waarvoor goon enkel rechtgeaard Fries onverschillig kon zijn. E e k h off verhaalt, dat
van doze „V or t on in g ho" op zes piano ve]len in kolommen
gedrukt, „op het Raadhuis to Franeker eon hoogst zeldzaam
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exemplaar aanwezig is, bestaande uit eon groot, bijna vierkant bord, bevattende levensschetsen van al de vroegere
Friesche opperhoofden, vorsten, bisschoppen enz., en daarnevens eene lijst der toenmalige steden en grietenijen, met de
namen van hare bestuurders in 161?, alle versierd met ongeveer vijftig afbeeldingen door Pet r u s F e d d e s in het koper
gegraveerd, waarschijnlijk naar teekeningen van S t a r to r" 1).
S t a r to r, teleurgesteld en gegriefd, besloot nit Leeuwarden
to vertrekken en zich to Franeker to vestigen. In de Friesche
academiestad had hij vrienden onder leeraren en leerlingen.
Hij wilde or zijn boekhandel en uitgeverszaak voortzetten, en
tevens gaan studeeren in de Rechten. Hij word 3 Juni 1620
als J u r is S t u d i o s u s ingeschreven 2). Juist was eenige dagen
to voren, 31 Mei 1620, de stadhouder Willem L o d e w ij k
overleden. Dat doze steeds door S t a r to r hoog vereerd werd,
bleek nu uit verschillende gedichten; eerst in eon „T r e u r 1 i e d t"
(opgenomen in den „F r i e s c h e (n) L u s t h o f") 3) ; Coen in eene
„L y c k- K 1 a c h t e", geschreven als bij schrift voor eene groote
afbeelding van Willem L o d ow ij k' s Lijkstatie, in koper
gegraveerd door P et r u s F e d d e s 4), en in de derde plaats

1) E e k h o f f, t. a. pl. bl. 108. Van dit groot historisch-geographisch
tafereel van Friesland zijn twee exemplaren op de Koninklijke Bibliotheek. De heeren Mr. J. D irks en Tr. Mr. M. d e H a an He t t em a
hebben in 1844 een letterlijk afschrift en beschrijving medegedeeld in
,,De(n) Vrye(n) Fries, mengelingen van het Friesch Genoots chap", III. 323 en 332. Mr. J. Di
Dirks schreef daarbij: „Iets over de
verschillende uitgaven der „F r i s i a" van M a r t i n u s H a m c o n i u s",
zijnde die van 1609 (Munster), zonder platen, en die van 1620 (tweede
druk van Starter) to Franeker, met platen, Welke door Wins e m in s
namens L am r in c k (drukker) en S t a r t e r (uitgever) aan Gedeputeerde
Staten van Friesland werd opgedragen. E e k ho f f, t. a. pl. 136.
2) E e k h o f f, t. a. pl. bl. 115.
3) Bl. 153, uitgaaf v. Vi o ten.
4) Een exemplaar van het gedicht bij deze plaat is in het bezit van
mijn hooggeschatten ambtgenoot en vriend Dr. M. d e V r i e s. V a n
V lot e n heeft het door zijne welwillendheid gezien, afgeschreven en
ingelascht bij zijne uitgaaf van den „L u s t h o f" 1864, bl. 186. De
admiraliteit van Amsterdam betaalde S tart e r in 1622 de som van f 112
voor 14 exempl. dezer gravure. N a v o r s c h e r XII, bl. 274.
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door een uitvoerig gedicht, dat het licht zag onder den titel:
,,Lyck-klacht over den Hoogh-Welgeboren, in alle
deuchden uytmuntenden Heere Wilhelm Ludwich/
Grave tot Nassau/ enz., Stadthouder ende Capiteyn-Generael over Vrieslandt, Stadt Groningen, Omlanden ende Drenthe. Die den loop zijns
levens begon, Anno 1560, den 13 Martij tot Siegen.
Den selven salich volende, anno 1620, den 31 May,
tot Leevwaerden. Ende op den 13 Julij des selfden
jaers in de Jacopijnen Kercke aldaer, by zijn Sal.
Huysvrou, die Hoogh-geborene Vrouwe Anna van
Orangien, met grooter Eere ende Statie begraven
wierdt. Den Nacomelinghen tot een ghedachtenisse zijnder Deuchden ende Daden. Gheschreven,
door J. Starter. J. V.S.Nae de copye. Tot Franeker,
By Jan Lamrinck, Boeckdrucker Ordinaris der
H.H. Staten van Vrieslandt. Anno 1620". 4 0.
Dit gedicht is meer dan duizend regels groot en bezit, volgens E e k h o f f 1), groote historische waarde, daar S t a r t e r
veel moeite had gedaan, om „uit den mond van geloofwaardige lieden, die den Graaf steeds ter zijde hadden gestaan,
alle bijzonderheden, zoowel van zijne tochten en bedrijven
als omtrent zijne levenswijze en karakter op te teekenen" 2).
In het jaar zijner vestiging te Franeker, 1620, gaf hij met
den drukker J a n L a m r i n c k den t w e e d e n druk van de
„F r i s i a" van H a m c o n i u s met de vijftig afbeeldingen, in
1617 bij de „V e r t o n i n g h e" gevoegd.
Te Franeker heeft onze dichter niet veel voorspoed beleefd. Dat
zijn boekhandel en uitgeverszaak niet bleven bloeien, blijkt reeds
terstond daaruit, dat hij de verzameling zijner eigen gedichten
onder den welbekenden titel van „F r i e s c h e (n) L u s t h o f"
aan een Amsterdamschen uitgever, P a u l u s va n R a v e s t e in,
aanbood. Deze uitgaaf kostte tijd, omdat zijn vriend, de componist Vredeman, Starter's nieuwe „voysen" moest
overschrijven in muzieknoten, omdat er verscheiden kopergravuren bij dit prachtwerk zouden moeten gevoegd worden.
1) T. a. pl. bl. 115.

2) Aldaar.
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Nu kwam or weder eon nieuwe tegenspoed. Men ontfutselde to Amsterdam aan den uitgever eenige afgedrukte bladen,
en to Utrecht verscheen in 1620 eene slordige verzameling
van S t a r t e r' s gedichten. Hevig verontwaardigd door dozen
roof, begaf de beleedigde dichter zich onmiddellijk naar
Amsterdam, waar hij uitmuntend ontvangen werd door Cos to r
en de leden der nieuwe „Duitsche" A c ad e m i e. Terstond
beyvilligde men hem, om zijne „D a raid e" en het tusschenspel
van „J an So e to k a u w" op het tooneel to brengen, als blijkt
uit het verschijnen van: J . Starters Daraide. Eerst verthoond op de Leeuwarder Kamer: Och mocht het
rysen! Den 21 Sept. 1618. Ende daerna hervat
't Amsterdam op de Eerste Nederduytsche Academi den 25 Februari 1621. Op den Regel: Seght
niet, dit wil ick dus, o Mensch! Want God schickt
a lies n a s y n w e n s c h. (Wapen van Amsterdam) 't A mstelredam, Voor Dirck Pietersz. Voskuyl, Boeckvercooper inde Kas onder 't Stad-huys. 1621". 4 0.
(Eerste druk).
Hij droeg doze uitgaaf op aan eon vriend, den bekenden
Theodorus Graswinckel van Delft,, die to Franeker in
de Rechten studeerde met eon „T o e- e i g e n- B r i e f a e n d e n
Eerentfesten, Hooghgeleerden, in alle Deugden
ende Geestige oeffeningen uytmuntenden jongelingh Theodorvs Graswinckel 1) , mynen waerden
ende sonder wedergade aengenamen Vriend".
Hij schreef dien 2) in Februari 1621 to Amsterdam en getuigde, dat zij beiden „eenigh in de geest" waren.
1) T h e o d o o r Graswinckel (1600-1666) is een beroemd man geworden. Als jurist maakte hij naam met zijn: „D e in r e m a i e s t at i s"
(1640) opgedragen aan Christina van Z wed en. Hij vertaalde de
Psalm en en de „I m i t a t i o" in onze moedertaal. Hij werd AdvocaatFiscaal van Holland en Griffier der Staten-Generaal. Hij telde Willem
Will
d e G r o o t, Ho o ft, B a r 1 a e us en de meeste Amsterdamsche dichters
onder zijne vrienden. Hij overleed to Mechelen in 1666. Te 's-Gravenhage is in het koor der groote kerk een graftombe voor hem opgericht.
Zie Van der Aa, „Biograph. Woordenboek, G. 336".
2) Opgenomen in Van Vloten's „Lusthof", bl. 322-324.
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,,Aen u, de waerdste vriend/ dien ick oyt heb gekend/
„Ist dat ick insghelycx nu mijn Darayda send —"
zegt hij, en hoopt, dat G r a s w i n c k e 1 zijne „Musa" zal beschermen:
,,(Voor) 't nydigh achterklap der kakelende tonghen."
Hij eindigt met den wensch:
„Vaertwel/ en bakerd u in loffelijcke lusten/
,,Dewyl ick leef en sweef in moeyelijcke onrusten."
Deze onrust ontstond door de uitgaaf van zijne verzamelde
gedichten en „boertigheden", waarvan een eerste stuk nog
in 1620 verscheen, waarschijnlijk ook door geldgebrek, en
voorts, omdat hij zijne zaken in Franeker moest achterlaten,
en zijne vrouw met hare moeder in ongelegenheid verkeerde.
In 1621 kwam de „L us t ho f" compleet uit onder den
titel: „Friesche Lust-hof, beplant met verscheyde
stichtelyeke Minne -Liedekens, Gedichten ende
Boertige Kluchten. Door Jan Jansz. Starter S.S.L.L.-St. Met schoone kopere Figueren vercierd;
ende by alle onbekende wysen de Noten ofte
Mysycke gevoeght, door Mr. Jaques Vredeman,
Mysyck-Mr. der stadt Leeuwarden. t' Amsterdam,
gedruckt by Paulus van Ravestein. Anno 1621.
Voor Dirck Pietersz. Voscuyl, Boeck-verkooper
in den Witten Engel" 1).
Deze eerste uitgaaf bevat elf fraai gegraveerde platen, waaraan
S t a r t e r waarschijnlijk zelf heeft meegewerkt; voorts vijfen-twintig lofverzen, waaronder van P i e r i u s W i n s e m i u s,
van Petrus Feddes en Pieter Schrijver. De inhoud is
verdeeld in huwelijks- en bruiloftszangen, in minneliederen en
boertigheden. De „L us t h of" bewees Starter' s buitenge1) Na den eersten druk van 1621, kwam een tweed e bij de weduwe
van D. P. Voscuyl, zonder jaartal, doch voor Oct. 1622, omdat
het vers op het Ontzet van Bergen-op-Zoom ontbreekt. De do r d e kwam
zonder jaartal, ongeveer 1624; de vierde in 1627 bij Hessel
Gerritsz to Amst.; de vijfde is van 1634 bij Broer Jansz to
Amsterdam. De z e s do is van V a n Vi o t e n (1864). Eon slechte nadruk,
zonder jaartal, zag het Licht bij Otto B a rents z S m i e n t, Amst.
12^
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meene dichtgaaf, en tevens, dat hij luidruchtige vroolijkheid
en onbesnoeide boert als levenspraktijk onvoorwaardelijk hooger
stelde dan de fronsen en rimpels der Calvinistische huilebalken. De „F r i e s c he L u s t ho f" bevat op iedere bladzijde
het bewijs van 's dichters hoogen rang onder de letterkundige
kunstenaars van zijn tijd. Een juweeltje, als de „M e nn i s t e
v r y a g i e" werd nog in onze dagen warm geprezen 1). Niet
het minst trokken zijne bewerkingen en vertolkingen van
Engelsche lyrische poezie de aandacht. De „L us t ho f" bevat
navolgingen van Engelsche liederen, maar bijna overal worden
Starter's gezangen op Engelsche, nog onbekende, zangwijzen
gesteld. Reeds dadelijk wordt zijne „I n 1 e i ding" gesteld: „op
de wijze: „Van d' Engelsche indrayende dans Londesteyn" ;
voorts een „Minnelied" (bl. 14) 2) op de wijze: „Peckingtons
pond"; een „Claegh-liedt" (bl. 60) op de wijze: „Tomas a
youthful knight, which loved a galjant lady"; een „Minnelied"
(bl. 67) op de wijze van: „d' Engelsche kloke Dans"; en
verder geeft hij als wijzen voor zijne gezangen op: „Galjarde
anglois" voor een „Bruydtlofs-gezangh" (bl. 112) ; „Com sheapherdes deck your heds" voor „Claegh-Liedt" (bl. 114) ; „What
is a Daye, or a moneth or a year" voor „Minnezangen"
(bl. 120) ; „I have a love so fair, so constant, firme and kinde"
voor „Bruiloftslied" (bl. 129) ; „Sir Edward Nouwels delight"
voor „Harte-jacht" (bl. 272) ; „The fairest Nymph those valleis ...." voor „Minne-Klachten" (bl. 318), en „t' Engelsch
schoenlapperken" voor „Jaspers Minnepyn" (bl. 478).
Bewerkingen van Engelsche liederen gaf S t a r t e r daarenboven, als blijkt uit de overeenstemming der eerste regels.
Zoo vinden wij het lied ,Daphne" (bl. 274) op de stemme:
,,When Daphne did from Phoebus fly", beginnende:
,,Doen Daphne, d'overschoone Maeght,
Van Apollo haer vlucht nam ten Bosschewaert in ...."
Zoo: „Klaegh-Liedt over donrype doodt van Phyllis", (bl. 309)
op de stemme: „The fairest Nymph, those Valleis or Mountaines ever bred", beginnende:
1) Door Cd. Busken Huet, „Kronyk en Kritiek", Gids, 1864.
2) Der uitgaaf van V an V 10 ten.
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„D'wtmuntenst' Harderinne, die onde 's Hemels kap,
Op aerden, heeft tot heden toe geleeft ...."
Zoo eon „Minne-Klacht" (bl. 320) op de stemme: „Y have
waked the Winters Nights", beginnende:
„'k Heb veel nachten lang ghewaeckt ...."
Zoo eon „Minnelied" (bl. 484) op de stemme: „My mistris
sings no other song", beginnende:
„Ick weet niet wat mijn Vryster schort ....
Sy klaeght, dat ik haer eer verkort ...."
en eindelijk het gezelschapslied van „Bommelalire" (bl. 495)
op de stemme: „Was Bommelalire so pretty a play", beginnende :
„Is Bommelalire soo groote geneught,
,,Dat het beyd Ouden en Jonghe verheugd,
,,Soo laet ons Bens quelen, en lieffelick spelen
,,Van Bommelalire born, born, Bommelalire born ti bon,
,,bom, born ti born, Bommelalire born" 1).
Uit den „F r i e s c he (n) L u s t ho f" blijkt hot duidelijk, dat
Starter eon schat van Engelscho, en daarenboven Fransche,
Italiaansche en Spaansche melodieen 2) bij ons invoerde, terwijl
1) Sommige strophen van dit dartel lied zijn zeer aardig gevonden,
als b. v.:
,,Daer is niet een Professor, nosh niet een Student,
,,Hoe vast by de boecken in 't hooft heeft gheprent,
,,Die niet een reys geeren in 't Boeck sou studeeren,
,,Van Bommelalire born", enz.
2) Hij stelt een zijner gedichten (bl. 37) op de stemme: „Questa dolce
serena"; een ander (bl. 39) op de stemme: „L'Avignone"; en zoo (bl. 79)
op de stemme: „Si Canto gratiosa"; (bl. 93) o. d. s.: „Questa dolce
serena"; (bl. 112) o. d. s.: „Galjarde Anglois"; (bl. 146) o. d. s.: „Courante Sarbande"; (bl. 148) o. d. s.: „La Dolphine"; (bl. 158) o. d. 5.:
,,Est ce Mars le grand Dieu des alarmes"; (bl. 245) o. d. s.: „L'Espagnola"; (bl. 257) o. d. s.: „La Chime"; (bl. 262) o. d. s.: „L'Oranger";
(bl. 264) o. d. s.: „Courante Francoise"; (bl. 266) o. d. s.: „Celt trop
courir les eaux"; (bl. 270) o. d. s.: „Courante Commune"; (bl. 284)
o. d. s.: „La burette"; (bl, 290) o. d. s.: „La Volage"; (bl. 293) o. d. s.:
,,La Bergere"; (bl. 306) o. d. s.: „La Royale"; (bl. 351) o. d. s.: „Kits
Alemande"; (bl. 355) o. d. s.: „Io canto, io sono, io ballo", en (bl. 358)
o. d. s.: „Balletti Espagnole".
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hij tevens zoo welluidende en zangerige verzen bij deze
uitheemsche muziek — niet zelden danswijzen — schreef, dat
in d e r t i en jaren vij f drukken van zijn „L u s t h o f" kort op
elkander volgden.
Doch al deze fraaie liederen, al deze luchtige danswijzen
hielpen hem niet uit den nood, waarin hij moor en moor
wegzonk. Misschien keerde hij nog in 1621 naar Franeker
terug, omdat hij in Augustus 1621 eon Friesch octrooi voor
zijn „L u s t h o f" verwierf" 1). Maar in het voorjaar van 1622
is hij to Amsterdam terug, want den 25 April 1622 vereenigen zich een-en-twintig Amsterdamsche kooplieden, allen
„Liefhebbers der Nederduytsche Poesy", om voor een jaar elk
twee pond Vlaams bij to dragon, „om den persoon van J a n
S t a r t e r alhier to houden" — zooals reeds boven is gemeld.
Starter leefde dus door de gunst van eenige dichtlievende
rijke kooplieden, die eon buitengemeen behagen schepten in
zijn weelderig talent van zeggen en zingen. Hij had echter
zijne vrouw te Franeker in moeilijke omstandigheden achtergelaten. Eon onderzoek in het Archief te Franeker door Dr.
E e 1 Co V e r w ij s in 1864 gedaan, en medegedeeld aan Dr.
V a n V 1 o t e n ten dienste van diens uitgaaf des „F r i e s c h e (n)
L u s t h o f' s" leert daaromtrent zeer treurige bijzonderheden.
Starter's vrouw en schoonmoeder poogden uit de meubelen en het huisraad het eon en ander to redden, voordat
de schuldeischers het kwamen opeischen. In April 1622 zenden twee burgers van Franeker, D i r k L 01 c k e Z n. Bakker en
T r ij n t j e, Mr. Jan Lamberts wijf, eon request „aen den
Ed. Gerechte der stede Franeker", en „geven reverentelijck
to kennen, hoe hen suppl. merckelicke penningen competeren
van J an Starter ende sijn wyff, ter saecke van brood.
't sampt gehaelde waren, waeraen zij niet en kunnen ge-

In zijn „K 1 u c h t i g h T'Same n- g e s a n g h" gebruikt hij de volgende
wijzen: „Post hondert tausent Slapperment", „Courante Sarbande", „D'Engelsehe fa la la leyne" en „La Picarde".
In latere liederen (bl. 491) geeft hij de stemmen: „Si c'est pour mon
pucellage" en (bl. 498) „Jacques, Jacques".
1) Van Vloten's „Inleiding" tot den „Lusthof", bl. XIII.
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raken; hebben tot dien einde, tot hun verseeckeringe, eenige
goederen ende huysraden, die de debitoren hier hebben staen,
met consent van den praeses doen arresteren; ende so d'huysvrouwe van J a n S t a r t e r besich es (niettegenstaende het
gedane arrest, om de voors. goederen te mogen verfoeren
voor ende aleer suppl e. zouden wesen gecontenteert), om
deselve goederen te verfoeren, sonder eenige betaelinge aan
hun suppin. te doen; so nemen de supple. alsnu hun toevlucht
wederoln tot UE., zeer demoedelycken biddende, dat d' goederen, ten overstane van Commisaris van 't Gerechte, mogen
werden goInventariseert, diesvolgens in goede bewaringe werden gebracht, ter tyt ende so lange sy, neffens hun competentie, zullen wesen vernoucht" 1).
,,'t Recht der stadt Franeker" heeft den Burgemeesteren
Wybe Jacobsz en Andries Doedesz gelast de goederen
te inventariseeren, n.l. „d' goederen, die J a n S t a r t e r' s
wyffs moeder van wege J an S t a r t e r' s (wyf) ten huyse
van sekeren C o r n e l i s .... gedragen heeft". Het blijkt uit
dezen inventaris, dat Starter eon kind had, daar „ten huyse
van (dien) sekeren Cornelis", vrouwen- en kinderondergoed
met bed- en tafellinnen word gevonden. Maar Starter's
schoonmoeder had daarenboven vele meubelen overgedragen
naar het huffs van Barber C 1 a es Jan s. d r., die mede gemnventariseerd werden en bewezen, dat S t a r t e r to Leeuwarden
en Franeker eon deftigen inboedel had bezeten. Men vindt op
den inventaris onder moor, „vijf taeffereelen", waarschijnlijk
schilderijen in olieverf, „twee Spaensche stoelen", „15 tinnen
platelen", „2 wynkannen", en „een rest ongebonden Latynse
boecken".
Wil men weten, waarom S t a r t e r' s goederen dus door
schuldeischers in beslag werden genomen, dan leze men do
rekening van Mr. J a n L a m b e r t s z, wondheeler en slijter
to gelijk. Zoo blijkt het, dat or schuld was gemaakt voor
275 kan bier van 2, 2 1/2 en 3 cent de kan, van 24 mingelen
(halve kannen) brandewijn, van 12 stuiver, van 12 pond
1) Van Vloten's „Inleiding" op den „Friesche(n) Lusthof",
bl. XIV volg.
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kaarsen en nog velerlei huiselijke benoodigdheden. De inboedel
word in het openbaar verkocht, in November 1622, en bracht
op 290 gulden, 6 stuivers en 4 penningen; daarenboven
werden de boeken verkocht voor 65 gulden. Er bleef na betaling nog 165 gulden over, die noch aan Starter, noch
aan zijne vrouw zijn uitgekeerd. In Mei 1624 berust dit geld
onder Burgemeester D o e d e s z, en bij zijn aftreden, Januari
1626, neemt Burgemeester M eve s R e in s z het over.
Hieruit blijkt voldoende, dat Starter' s echtgenoot en kind
Franeker verlaten hadden, om zich naar Amsterdam to begeven, schulden en goederen in den steek latende '). Dat er
geene afrekening geschiedt, bewijst, dat S t a r t e r' s woonplaats in 1623 en 1624 niet gemakkelijk to vinden was, of
dat er onvereffende schulden bestonden. Met zijne vrouw vereenigd leefde hij to Amsterdam in 1622, begunstigd door de
dichtlievende kooplieden, die hem tot Mei 1623 eene wekelijksche toelaag hadden gewaarborgd.
In het jaar 1622 blijft hij ijverig aan den arbeid to Amsterdam. De bijval, aan den „F r i e s c h e (n) L u s t h o f" ten
deel gevallen, lokte eon tweeden druk uit, die nog voor
October 1622 het licht zag. In dozen tweeden druk werden
onderscheiden nieuwe minnezangen en bruiloftsliederen opgenomen, waaruit blijkt, dat de dichter zijn vertrek uit Friesland niet lang betreurde, maar aanstonds op de oude, levenslustige wijze zijn vroolijk lied deed schallen. Zijne pen is
rusteloos werkzaam. Reeds in 1621 had hij bij de uitgaaf
van „B art ass i W or c k on", eene vertaling naar het Fransch
van D u B a r t a s door den niet geheel onbekenden Zwolschen
boekdrukker en dichter Z a c h arias He y n s, eon lofdicht geschreven, dat naast eon van V o n d e 1 en eon van D a n i e l
H e i n s i u s met eere mag genoemd worden.
Den 7 Augustus 1622 maakt hij eon Bruyd-lofsdicht ter
eere van E m a n u e l C o l ij n— eon der een-en-twintig koop1) E e k h off, t. a. pl. bl. 118 zegt, dat de inboedel voor 3 a 400
gulden huisschuld in beslag was genomen volgens bescheiden uit het
archief to Franeker, hem door den heer Mr. A. T e it in g meegedeeld.
Hij voegt er bij, dat Starter's gezin in Nov. 1622 naar Amsterdam
vertrok.
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lieden, die hem steunden 1 ) — en voor de uitgaaf der „M i n n edichten" (1624) van Jacob Westerbaen, schreef hij veel
loffelijks ten dienste des gelukzoekers, die op het punt stond de
rijke weduwe van R e i n i e r v a n 01 d e n b a r n e v e it to huwen,
ondanks verzet van familie en magistraat. Zoodra er iets geschiedt, dat de aandacht van het publiek trok, greep Star to r,
natuurlijk tegen belooning, naar de pen. In September 1622
bracht eene compagnie van 230 Amsterdamsche schutters, onder
bevel van A b r a h a m B o o rn, kapitein, van A n t h o n y 00 tg e n s, luitenant en van J a c o b J a n s z. F o n t u y n, vaandrig,
eon bezoek aan Zwolle. Daar men er eene groote plaat van
maakte, word aan S t a r t e r eon onderschrift besteld, en door
dozen geleverd met den titel van: „W t- t r e c k i n g e v a n
do B o r g e r y van Amsterdam" 2), waarin doze opmerkelijke regel:
„Ick sal van Amsterdam verhalen, d a e r i c k 1 e e f";
omdat er uit blijkt, dat hij in September 1622 steeds in de
hoofdstad van Holland leeft.
Opmerkelijk is het, dat zijne Engelsche afkomst weder
spreekt uit verschillende pogingen om zich aangenaam to
maken bij Maurits en Frederik Hendrik. In de eerste
plaats wijdt hij Maurits grooten lof na het ontzet van
Bergen op Zoom, 3 October 1622: „G h e d i c h t over 't 0 n t1) Man u e 1 C o 1 ij n is de vierde onderteekenaar van het contract
meegedeeld door A. Bredius, ,,Oud-Holland" III. 54. Het ,,Bruydt1 o f s- D i oh t" verscheen afzonderlijk onder den titel „B. D./ T e r
Eeren het gewenschte, Ende van Godt-ghevoeghde Houwelijck Tusschen den Erentfesten Achtbaren Voorsienigen
Jongman Emanvel Colyn Ende D' Eerbare, Deught-rijoke
Welgemanierde Jong-vrouw Catharina Cloppenbvrg. Met
den band des Huwelijcks vereenight den 7 Augusti 1622 to
Amstelredam. (Vignet voorstellende het huwelijk in de kerk met
bruid en bruidegom en familie, geteekend P5 = P1 n x it Starter).
t' Amstelredam, gedruckt by Paulus van Ravesteyn, 1622,4°."
Hoogst merkwaardig en zeldzaam wegens het duidelijk leesbaar monogram
van Starter.
2) Van V 1 o t e n (t. a. pl. bl. 330-340) deelde eene kopy van dit gedicht moo, zooals het voorkomt op de plaat, Coen eigendom van den
heer P r e d. Muller to Amsterdam.
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set van Berghen op den Zoom"; daarna komt eon
„Lof-sangh van syn Princelycke excel!. Maurits
van Nassau"; daarna een drietal „Prince-Liederen",
eindelijk eon bijschrift bij eene plaat, „T r jump h- Wagon"
ter eere van den Zwijger. Doch hoe opgewekt hij ook tong:
,,Vive den Oorsprong van ons blyheyd,
,,Vive d' Handhaver van ons Vryheyd.
,,Vive die schryft: ,, J e Maintiendray",
„Vine die onse saeck houd staende,
„Vive die onse weelde houd gaende,
„Vive dat groene Pluym-geway !" 1)
hij bracht het met zijne vleierij niet verder dan tot eene
vereering van 6 ponden vl. van den Haagschen Magistraat
voor eon gedicht op Prins F redo r i k Hen d r i k in 1622 2).
Juist in dit tijdvak voltooit hij op verzoek van Van do r
P1 as s e de „An g e n i et" van B red or o, „tot groote kosten"
van den uitgever. Het stuk word, als reeds is aangetoond,
op den 22 October 1623 op de Oude Kamer gespeeld, ten
spijt der Academisten, misschien door toedoen van den uitgever V an d e r P1 a s s e. Schoon het niet gestaafd kan worden
met eon feitelijk bewijs, is het hoogstwaarschijnlijk, dat do
eon-en-twintig rijke kooplieden in het volgend jaar (Mei 1623 —
Mei 1624) hem nog bleven bezoldigen. Er komen nog eenige
gedichten to Amsterdam in het Licht, en tevens de do r do
druk van den „L u s t ho f" (± 1624), vermeerderd met do
meeste zijner nieuwe verzen.
Hot drietal bedoelde gedichten bestond uit: „D on 0 o rsprong van Toback-drincken", gevolgd van „De Lof
v an d e T o b a c k", waarschijnlijk als onderschriften voor
groote platen, omstreeks 1622. Evenzoo had hij reeds voor

1) Van V 1 o t e n' s uitg. v. d. L. H. bl. 354.
) Niet opgenomen in V a n Vi o t en ' s zesden druk van den „L. H."
E e k h o If vermeldt het, als hem bekend uit de stedelijke rekeningen
van 's-Gravenhage voor 1622, daar de Haagsche Regeering van' Starter
12 ex. kocht „van de laetste tocht van Z. E. Prins Heyndrik,
bij hem in Nederduytsch dicht beschreven". Ook E e k h o f f heeft dit vers
nimmer gezien.
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eene fraai gesneden koperprent geschreven „D e n N i e u w e n
Kuyper, afbeeldende den staet van den tegenwoordighen tijt, door eene tsamenspreekinge tusschen een Monsieur ende een Kuyper".
De eerste druk van den „N i e u w e n Kuyper" werd uitgegeven met de plaat in 1621 1), de tweede in 1627 met een
niet minder fraaie plaat, door P e t r u s F e d d e s geteekend,
en gegraveerd door G. v an S c h ij n d e 1. Het stuk verscheen
in piano, verdeeld in drie kolommen, „t o t H a e r 1 e m, by
Jan Pietersz. Berendrecht", 1627.
Tot toelichting van de woorden: „'t s a m e n s p r e e k i n g e
tusschen een Monsieur ende een Kuyper" zegt do
dichter: „De Monsieur beeldt af een Edelman, Doctor, Pastor,
Politicus, Crijghsman ; de Kuyper beeldt af een, die sich selfs
bequaem acht tot aiie ampten, als hy daer maer toe can
gheraken".
In de „Ghedenckweerdigste Ges chi ed enissen"
van B a u dart ins (fol. 117 op het jaar 1621) leest men:
„De cloecke ende vernuftige Poeet J an J a n s z. S t art e r,
aenziende ende belevende de verdorventheyt onzer eeuwe,
heeft deze Satyram ofte Poetisch Gedicht to deser tijdt ghemaeckt, ende aen den dagh uytghegeven berispende daerin
veymoedichiij ck de hedendaegsche ambitie, eergierigheyt, ende
amptsuchtigheyt veler menschen deser landen ; 't welcke hy
met een nieuwe maniere van spreecken, noemt K u y p er y e;
invoerende vyf personen, van verscheyden qualiteyten, to
weten: „een edelman, een doctor, een pastor, een politicus,
ende een kryghsman; dewelcke aiie vyfl van een kuyper
aerdigh naer de kuypkunst, werden beantwoord" 2).
Wij danken dus aan Jan J an s z. Starter het geestig
schilderend woord: k u i p0 r ij, en zouden hem nog moor to

1 ) De prent van 1621 kwam in 1864 voor in de verzameling van den
heer Frederik Muller.
) De „N i e u w e K u y p e r" werd later opgenomen achter: ,,de(n) P o t itijcke(n) kuyper onses tydts" in 1647 door Claude Fonteyne
to Leeuwarden in kl. 12 0. uitgegeven.
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danken hebben, zoo wij ons aan de scherpe satire in zijn
gedicht beter hadden gespiegeld 1).
Een ander nieuw gedicht is een „S t e e c k b o e c x k e n o ft e 't
I) Bij voorbeeld. Reeds in 1621 voorspelde Starter, hoe sommige
Nederlanders in onze eeuw leden worden der Tweede Kamer:
,,Kryght boeren op u handt, en gheef haer een ghelach,
„'t Welck u weer, als u deught, of adel, helper mach.
„Al zyt ghy niet bequaem, al zyt ghy niet bedreven,
„Al weet ghy met een mensch te spreecken noch te leven,
„Dat doet ghelijcke veel, want sy zyn al te saem,
,,Die u v e r k i e s e n, oock ghemeenlyck onbequaem;
,,Dus soo ghy tot den top der eeren denckt te styghen
„Of eenigh ambt begheert, soo moet ghy vrienden kryghen,
,,Want, g'lyck een Ku y p e r van veel staven tonnen maeckt,
,,Soo door veel stemmen men tot hooghe ampten raeckt,
,,En die dan heeft vergaert de voorghenoemde stemmen,
,,Die slae den hoep daerom, en doe de staven klemmen."
Tegen a m b t e n j a c h t schrijft hij:
,,Dus, by sooveer ghy wilt een treflijek ampt begheeren,

,,Stelt d' adel aen een zy, en wilt het kuypen leeren;
,,Want d' adel gelt her niet! al zijt ghy een Monsieur,
,,De kuyper weet van 't schaep, die gaet met 't vereken deur;
„En staet ghy na wat hooghs, begint; dit vry wat tijdtelijck,
„Is 't kuypen wat ghemeen, het is weer heel profijtelijck."
,,dieghenen die vaeck 't alderminst verdienden,
,,Verkryghen 't aldermeest, dat komt door gonst van vrienden,
„En, wyl ghy dus gheleert zijt, als ghy u ghelaet,
,,Soo gheeft my wonder, dat ghy dit stuck niet verstaet,
,,Want, evil men heden-daeghs tot een hoog ampt gheraecken
„Men moet door geldt en goedt eerst goede vrienden waken;
,,Men kiest nu niemand niet, hoe seer dat by 't verdiend,
,,Maer ieder kiest hem self, en elck verheft syn vriend.
,,Al ben ik schoon een boar, jae, een vierkante kinckel,
,,Die nau de lasten kan regieren van myn winckel,
,,En ick de treken van de kuypery versta,
,,Soo gae 'k met d' ampten deur, en ghy kijckt droevigh na."
Eene uitmuntende les aan de p r e di k ante n van onzen tijd geeft de
getrouwe predikant, dien Starter doet optreden:
„Ik heb, tot heden toe, in eendracht, rust, en vreed'
„Ghehouden 't volck, dat my den Heer te hoeden deed,
„Met Godt en Godes-dienst, alleenich my becommert,
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vermaeck der jeughdelycker herten, om daerdoor
te weten, Der Herten secreten", waarschijnlijk verschenen in Mei 1624 1). Men weet, dat eon „S t e e c k b o e c x k e n"
„Maer noyt met wereldtsche regiering my beslommert,
„Den keyser gaf ick 't syns; Godt wat Hem toebehoort,
„Ghelijck ons Christus selfs leert duydlijck in sijn woordt,
„Ick heb met kuypery my nimmer willen moeyen,
,,Noch (hoe men my oock bad) in 't minste willen roeyen,
,,Om yemandt in een ampt te dringhen, of daer uyt,
,,Want dat voor een pastoor in 't minste niet en sluyt;
,,Hoe schoon men 't volck verbloemt met Godt en Godts behagen,
,,En met de nutte sorgh voor sijn ghemeent to draghen,
,,De ov'righeydt, die heerscht in 't stuk van policy
,,Wat buyten de kerck is, dat blijft oock buyten my."
Doch „K u y p e r" antwoordt:
„Meynt ghy met heyligheydt, en met eon oprecht levee,
,,Om u gheleerdtheydts wil, to worden nog verheven
„Als ghy u houdt gherust? als ghy niet kuypt noch roeyt?
„Als ghy niet woelt, noch u met alle dingh bemoeyt?
,,Soo zijt ghy seer verdwaelt; gheleerdtheyt, heusche seden,
,,Welsprekentheyt, de gaeff van uytspraeck in de reden,
„U stil gherust ghemoedt, oprechtigheydt, u konst,
,,En helpen u gantsch niet, ontbreeckt u vrienden gonst;
,,Dus moet ghy die vooral u soecken to verwecken.
,,Wat d' heyligheyt belangt, die moot men nu wat reckon,
„En wilt ghy dat niet doer, soo blyft ghy onbekent,
,,Vernoeght u dan vry met het dorpjen, daer ghy bent !"
Ook do Ka t h o 1 joke n worden niet gespaard. ,,Ku y p or" zegt:
,,Ghy moot u nae de staet van doze tijden vlijen,
,,En crijcht eon Jesuyt of eon Pastoor to vriend,
,,Dat helpt besuckte veel; als die u trouwlijck mient,
,,Soo gaet ghy vast; want dat zijn borsten die wat weten,
,,Die d' eedle kuypery gantsch hebben opghegheten,
,,Die gheven eerst u saeck de glants en rechte kleur,
,,Dus kuypt niet sonder haer, of 't helpt u niet eon leur,
„Maer crijght, tot u voldoen, de gonst van eon of ytelyck,
„Is 't kuypen wat ghemeen, het is weer heel profytelyck."
1 ) E e k ho f f, t. a. pl. bl. 142 stelt het „S tee c k b 000 x k en" zonder
eenig bewijs op 1624. Van V lot en, t. a. pl. bl. 526 heeft eon druk
van 1727 gebruikt, waarvan de „Voorreden aen de vermaecksoeckende
Nederlantsche jeught" geteekend is „Den lesten Mei 1642", 'twelk met
Van V 1 o t e n natuurlijk 1624 moot gelezen worden.
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tot eon gezelschapsspelletje diende. Op elke bladzijde was eon
hart met eon symbool afgebeeld — eon hart met eon dartelend kalf, eon hart bij trommel en fluit, eon hart bij eene kan
en roomer, eon hart bij eene brandewijnflesch, eon hart bij
eon wroetend zwijn, eon hart bij eon welgevulden disch, en
moor dergelijken. Het diende om to zien, „waer elk van
ons zyn Hert meest toe genegen is". De jongelieden moesten
„eon speld nemen ende in het toegevouwen boeckjen steecken;
ende de plaetse, daer by of zy do spelde gesteeken heeft, sal
men open doen en sien wat genegentheyt dat dat Hert heeft,
dat op dat bladt staet" 1).
Met zulke kleinigheden moest Starter in 1624 zijn brood
winnen, nog to Amsterdam toevende. Wat or to Amsterdam
met hem na 1624 geschiedde, is niet met volkomen zekerheid
uit to maken. De hoofdindruk, na het overwegen der weinige
bekende feiten, blijft altijd, dat Mat thou s G an s n e b T en gn a g e 1, zoon van den boven vermelden schilder, J an T e n gn a g e 1 2), in zijn schotschrift: ,,De G e e s t van M a t t h e u s
Gansneb Tengnagel in d' andere werelt by de vers t o r v en e Poe t o n" $), niet zonder aanleiding schreef:
„'k Sie de groote Bruyloft Hymen,
,,Starter, meen ik, die de maet
,,Van zyn staet verloor door rymen,
,,En moest sterven als soldaet."
Het schijnt dus algemeen bekend geweest to zijn, to
Amsterdam in het midden der zeventiende eeuw, dat Starter
als soldaat is gestorven. T e n g n a g e 1 houdt van dergelijke
aardigheden, maar is nergens elders op grove logentaal betrapt. Hoeveel moeite indertijd ook door S t a r t e r' s beste
vriend, E e k ho f f, gedaan is, om dit feit onwaarschijnlijk to
maken — het goede hart van den archivaris van Leeuwarden
mocht de zaak alleen niet beslissen — zijne poging bleek ijdel.
1) „Voor-reden" (Van Vloten, t. a. pl. bl. 525).
2) Zie boven I, „Levensbesehrijving", bl. 46, en Unger, „OudHolland" I (1882) bl. 197.
3) De oudste druk is van 1652, Rotterdam, Jo h an N e r a nu s, 40.
Ik raadpleegde een uitgaaf van 1731, 12°., mij in 1859 ter leen verstrekt
door wijlen Dr. L. A. t e w i n k e 1.
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E e k h o f f heeft namelijk de gissing opgeworpen, dat Starter
misschien (?) na het ontzet van Bergen op Zoom in 1622
een bezoek bracht aan die stad; dat hij aldaar heeft leeren
kennen Graaf E r n s t v a n M a n s f e 1 d, ook omdat hij in zijn
„Drinck-Liedeken, om op de gesontheyd der Prinsen in geselschappen rondom to drincken", gezongen had:
,,Vive le Conte de M a n s v e l d!
,,Die wyd-vermaerden Held,
„Die sijn volck in geen schans steld,
,,Noch Stad, maer 't vlacke veld;
,,Laet hem tot Bruck van Spaengien,
n Tot vreught van F r e d e r ij c k 1),
„Tot vryheyd van Almangien,
,,Hem helpen in sijn rijck."
Graaf Ernst van Man s f e 1 d, een natuurlijke zoon van
den bekenden Stadhouder van Luxemburg, diende den Winterkoning (F redo r i k van do P alt z), en stond nu (1622) onder
de vanen van Prins Maurits. Na den dood van dozen (1625),
kreeg M a n s f e 1 d zijn afscheid, maar tevens f 300,000 van
Hunne Hoogmogenden, de Algemeene Staten. Hij vertrok naar
Duitschland, om opnieuw tot herstel van den Winterkoning
in den strijd deel to nemen, en Starter was in zijn gevolg.
Dat feit berust op eene ontdekking van S t a r t e r s vriend,
E e k h o f f. Deze vond in Juni 1861 op de hertogelijke Boekerij to Wolfenbuttel eon kwarto-boekje met den titel : „D e
Voorloper van de Mansfeldische Heldendaden. In
't kort het leven van sijn Ex Ernst, Prince ende
Grave van Mansfelt, etc. Generael,'etc. de werelt
voor oo ghen stellende, de Duitsche Vorsten tot
handhavinghe van de ghemeene zake opweckende,
ende den yver van dien prijswardigen krijgsheld
klaerlijck verthonende. Syn hooghgemelden Ex.
als eon kleyne schaduwe van syne grote Heldendaden tot eon Nieuw-Jaer vereerd. Anno
M. D. C. XXVI. door zyne Ex. onderdanighsten Die1) Frederik V, Koning van Boheme, de zoogenoemde Winterkoning,
neef van Prins Maurits, die in Den Haag leefde, en daar zljner familie
en den Staten van Holland zooveel geld kostte.
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naer ende Historico, J. Starter. Port haec meliora.
Op 't hugs Lauwenburch".
De ontdekking is zeker niet onbelangrijk. Er blijkt uit, dat
Starter zich op 1 Januari 1626 be yond op het kasteel
Lauwenburg, niet ver van Hamburg; dat hij in dienst was
van den Graaf van M a n s f e 1 d ; dat hij dus in 1625 met
dozen Amsterdam verlaten had, en zich aanduidt met den
titel van 's Graven hi s to r i c u s. Dat S t a r t e r zich voortdurend bij vorsten en grooten, naar de gewoonte der Engelsche en Fransche dichters, poogde aan to sluiten, is uit het
bovenstaande gebleken. Het moot hem dus gelukt zijn in het
tijdvak 1624— 1625, terwijl hij to Amsterdam met moeite in
zijn levensonderhoud voorzag, om door zijne lofdichten op de
Prinsen M a u r i t s, F r e d e r i k H e n d r i k, den Winterkoning, en
Graaf E r n s t C a s i m i r de gunst van den Graaf v a n Mans fold
to winnen. Op welke wijze ? Dit is tot nog toe onbekend.
V an V 10 t e n heeft het exempt. van den „V o o r 100 p e r
vande Mansfeldische Heldendaden" uit Wolfenbuttel
gebruikt, en overgenomen in zijne uitgaaf van den „F r i e s c h e (n)
L u s t ho f". Starter begint met eon bericht in proza „tot de
Losers". Hij zegt, dat hij „eon kleynen voorloper" der „grote Heldendaden van den onverwonnenen ende noyt-volpresenen Crijchsheld, E r n s t, Prince en Grave van M an s f e 1 d" heeft vooruitgezonden. Dit groote werk zou heeten, „D e 12 b o e k en M an sf e 1 di a d o s", maar schijnt — waarschijnlijk door den eerlang
gevolgden dood van Graaf E r n s t -- nooit verschenen to zijn.
S t a r t e r schijnt van plan geweest to zijn, om tegen een schotschrift, de verdediging van den Graaf op zich to nemen. Dit
schotschrift was getiteld: „A c t a Mans fold i c a, o d or R 01 ation derer Geschichten, utterlichen Thaten... enz.
1622, 4 0 . S t a r t e r meende, dat door des Graven „vyanden
„eon ontalliken hope logen geschreven (was), die alle onge„regeltheden. onkuyscheden, verkrachtingen, plundringen, rove„ryen, brandschattingen, verwoestingen, ende andre elenden,
„die de wreede krygh met sick gewoon is to slepen, ende
„misschien door eenighe syner soldaten buyten syne kennisse,
„sullen gepleeght syn, breed afschilderen ende dien deughde„lyken Prince op de halse werpen".
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Daarom zal de dichter in zijn „12 b o e k on M a n s f e 1di a d o s" toonen, dat in Graaf E r n s t to vinden zijn: „het
edel hart ende het groot gemoet van A 10 x a n d e r, de voortvarendheit ende wackerheit van J u ii u s C a e s a r, de kloecke
geest ende het treffelick beleyd van P y r r h u s en S c i p i o, de
stoutichheit van H e c to r, do vroomheit van A c h i 11 e s" enz., enz. Hij put den geheelen voorraad van historische
helden uit, tot H or cu 10 s en T a m e r 1 an in cluis. Hot blijkt
duidelijk, dat hij Ernst van Mans fold op luidruchtige
wijze het hof maakt .... om den broode. S t a r t e r heeft or
niet veel moo gewonnen, daar M a n s f e 1 d den 20 November
1626 to Uracowitz in Bosnie overleed. Als eon echt condottiere
vloog hij met zijne cornetten ruiters door Europa, en vond
den dood in den vreemde. Ook S t a r t e r verdwijnt spoorloos.
De vierde en vijfde druk van zijn „L u s t h of" van 1627 en
1634 bevatten goon enkel nieuw gedicht.
Daar T en g nag el in 1652 wist to berichten, dat hij al s
s o 1 d a at „moest sterven", zoo is het waarschijnlijk, dat hij,
in 1625 met M an s f e 1 d naar Duitschland vertrokken, zijn
dood heeft gevonden in eon gevecht. Noch van hem, noch
van zijne vrouw, noch van zijn kind, is eenig spoor bekend
na 1 Januari 1626.
Zoo was het einde van eon der geestigste kunstenaars, die
de Republiek in het eerste kwart der 17 de eeuw mocht bezitten. Zijne verdiensten voor het kluchtspel evenaren bijna
zijn room als lyrisch dichter. De stichter der „Eerste Duytsche Academie" mocht zijn hulp maar kort genieten, en zag
niemand aan zijne zijde, die het blijspel met hetzelfde talent
zou kunnen ontwikkelen. Krachtiger lyrisch talent dan B r ed or o, stond hij als blijspeldichter lager, maar bezat in elk
geval moor dan voldoend meesterschap over den vorm, om
eon gelegenheidsstuk als de „A n g on i e t" of to werken. Beiden
vertegenwoordigers van eon veerkrachtig, talentrijk „Jong
Holland", komen zij beiden, de eon moor, de ander minder,
door de historische studien van de laatste dertig jaren tot de
billijke waardeering, die men hun in het begin dozer eeuw
nog placht to onthouden.
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III.
't Wordt tijd de „A n g en jet" zelve to beschouwen. Dat
hot B r e d e r o alleen om den vorm der pastorale to doen is,
bemerkt men terstond in het onvolledige van then vorm
zelven. Hoofdzaak was het straffen van „A n g en i e t '5"
trouweloosheid, en om het dus eenigszins voegzaam, naar 't
voorbeeld der beroemde herderdrama's en herderromans to
Moen, plaatste hij „A n g on jet", hare ouders en minnaars in
eon tuin, en heeft daarmee hun herderlijk karakter aangeduid.
Hunne namen mogen herderlijke namen zijn, hunne gesprekken
en handelingen verraden niets landelijks of Arcadisch. Do
raad der goden evenwel op den Olymp zou eenigermate dit
gebrek kunnen doen vergeten, had Jupijn niet good gevonden
eene oude Rederijkervraag :
,,Wat dat de Vrouwen zijn, — —
Van waer, van wat gheslacht, wat aert, en wat voor lieden,
En of de enevels 1) snoot vol grouwels en afgrijs,
Door haer of Cupido (of hoe dat sy) gheschieden" :
III Bed. 1 Toon. bl. 39.
voor to stellen, welke den vernuftigsten prins eener welingerichte kamer niet verwerpelijk zou zijn voorgekomen. Men
mag or B r e d e r o, noch zelfs S t a r t e r, hard om vallen, dat
ze den godenraad, het bezoek van Mercurius en Neptunus,
het reizen op de wolken hebben noodig geacht, om do
wuftheid hunner hoofdfiguur sterker to doen uitkomen. De
geheele „A n g e n i e t" is eon gelegenheidsstuk, waarbij do
meest gewone verschijnselen eener pastorale: galante redekavelingen en tusschenkomst der goden, halfgoden, satyrs
of nimfen met eon geheel bijzonder doel worden aangewend. Kunstwaarde mag der „A n g eni e t" dan ook alleen
in zooverre toegekend worden, als kan worden aangetoond,
dat niettegenstaande den zonderlingen bouw van het go1)

Misval, misslag, ramp.
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heel, eene bevallige versificatie aan juiste karakterschildering
wordt gepaard. Schoon dit van elken regel der „A n g en i e t"
niet even gemakkelijk kan worden volgehouden, mag men
het vooreerst, wat de versificatie betreft, toestemmen. Zoo
verdient bij de redekaveling der goden Mercurius' woord
melding, als hij uiteenzet, hoe de natuur elk schepsel eon
bijzonder vermogen schonk:
„Tot haer beschermingh of om and're an te randen,
Den Arent in sijn beck, den ed'len Eliphant,
Die heeftet in de sriuyt, den Beyre in sun handen,
Den Stiere in sijn hall, het Vercken in sijn tanden,
Het Krijghs-paert in sijn borst, het Herte in sijn sprongll,
Den Hond in sijn ghemoed, den Man in den verstanden,
Maer 't Serpent en de Vrouw die hebbent in de tongh."
III Bed. 1 Toon. hi. 39.

Ook Pallas' antwoord is gelukkig geslaagd:
„Hoe souw der dieven-vaer die in sijn kintscheyt Leer
Neptunus Gaffel, en de Koeyen heeft ghestolen,
Die Apoll' van Admeet te wachten was bevolen,
De sachte Vroutjes niet berooven van haer eer?
Die selfs de strenghe Mars dorst nemen sijn gheweer,
En die sun eyghen Moer en Susters heeft ontschoolen
Haer hemden, en Vulkaen sijn hamers, tangh en koolen,
En Venus gordel en Jupiters staf, dat's meer:
Hij had de blixem selfs ghekreghen in sijn handen,
En had by niet ghevreest voor blaren en voor branden."
III Bed. 1 Toon. hi. 43.

Dezelfde rederijkertint is over het dispuut van Roosendal
en Klaremont uitgegoten. B r e d e r o maakte daarbij gebruik
van zijne beide uitvoerige didactisch-moreele gedichten: „L of
v an d e R ij c k d o m", „ghemaeckt in 't Jaar 1613, den 26
October" 1) en „L of van do Arm o ode" van „den vierden
1) „Nederduitsche Poemata", hi. 5-12. Voor korten tijd opnieuw uitgegeven (Amsterdam Gebr. Binger, 1887) met aanteekeningen
van Dr. J. to Winkel, onder den titel: G. A. Bred e r o o s// Node rduytsche Rymen/// als is:// Verscheiden Brieven/ soo in en
buy//ten Rum; oock het Loff van /f Ryckdom en Armoede.//
Ende vole dergelijcke sinrijcke ghedichtselen;/ meer". Gevolgd naar den druk, verschenen „'t Amst. voor K o r n. L. v a n do r
P 1 a s s e. Anna 1620".
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Januarij Anno 1614" 1), welke hij, na ze waarschijnlijk eerst
voor de kameristen te hebben voorgedragen, nu voor een deel
in zijne „A n g e n i e t" invlocht.
Roosendal bedient zich in zijne lofrede op de armoede van
de beste coupletten uit het eerste gedicht:
„De schat, die men met moeyt verwerft,
Met sorgh besit, met droef heydt derft,
Kan menigh mensch tot quaet bekoren,
Tot dieft', onkuysheydt, twist of nijdt,
De edele ziel en duure tijdt,
Laes! minst gheacht, werd meest verloren.
De doot met bitt're smarte quelt
Den Rijeke, die sijn harte stelt,
Op der fortuyne blinde gaven,
Gheen bangher vrees is hun als 't graf :
Maar den beroyden naeckt en laf ),
Dien is de doot een soete haven 1"
I Bed. 1 Toon. bl. 7.
Even ernstige Loon, even onberispelijke versificatie valt in
Klaremont's pleidooi voor den rijkdom op te merken:
,,Die alles heeft wat hy begheert,
Die niet en siet wat hij ontbeert,
Die moet vernoeght in vrede levee,
Soo hy sijn selfs en Gode kent
En danckbaer lof den Ghever sent:
wat quaet kan sulck de rijckdom gheven?
Een arm mans wijsheyd werd veracht:
Maer komt een rijckert hier an macht,
An heerschappy en aen ghebieden,
Hy blinkt van klaerheyt in de raet;
Hy soeckt voor eerloos eyghenbaet
Het meest en 't best voor land en lieden."
I Bed. 1 Toon. bl. 8, 9.
Vraagt men nu naar de karakterschildering, men vestige
de aandacht op beide hoofdfiguren: Angeniet en Kloridon.
1) Aldaar. bl. 13-20.
2) Zwak, vermoeid.
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Angeniet is eene bittere satire op de vierde schoone, die
den dichter teleurstelde. Als ze tot Kloridon heeft gezegd:
„Ick wens dat my Jupyn met sijnen blixem sla,
En brant tot as en stof, indien ick van mijn levee
Mijn hart aen yemand als an Kloridon sal gheven 1"
I Bed. 2 Toon. bl. 13.

heeft ze kort daarop eene loftuiting voor Endimion's:
„hoogh begaefde gheest, in 't welcke is ghesneen,
d'Onsterffelijcke deught met haer wel-voeghentheen,
Die so seer van 't ghemeen in hoogheyt is verseheyden.
Als wy de guide Son sien boven 't aerdrijck weyden:
Of alsmen in haer gloor aenschouwt de silvre Maen,
Die met haer glans verdooft de sterren die daer staen."
II Bedr. 1 Toon. bl. 22.

En nauw heeft de grijsaard zich afgewend, of het klinkt
tot Kloridon:
„zijt welkom, uytghelesen,
Den ouden suffert komt en lemt my even staegh,
Met sijn verdrietigheen aen 't oore alle daegh":
II Bedr. 2 Toon. bl. 23.

en wederom in hetzelfde oogenblik mag Endimion zich in do
verzekering verheugen:
„Ick ben niet seer vermaeckt met soo een mellick-muyl.
Ick sie veel liever uwe stemmighe bedaertheyt,
Als al de wulpscheyt van sijn jonghe onbejaertheyt;
U sedighe voorgangh en deughdelijck bestuur,
Is my veel nutter, dan sijn grillen wispeltuur !"
II Bedr. 3 Toon. bl. 26.

't Was B r e d e r o dus to doen, eene onbeschaamde coquette
met de schreeuwendste kleuren to teekenen, en daar het
portret niet voleind was, greep S t a r t e r het penseel op, om
het met nog sprekender tonen to voltooien. In 't vierde
bedrijf ontdekt Angeniet met cynische driestheid, in het gesprek met de oude best Beatrix, den heelen omvang van
hare zelfzucht, en in 't vijfde doet de wroeging, die ze over
zoo groote dubbelhartigheid zich zelve belijdt, de maat van
hare lichtzinnigheid en van Kloridon's trouw des to beter in
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't oog vallen. 't Spreekt wel van zelf, dat dit portret, daar
het waarschijnlijk van treffende gelijkenis zal geweest zijn,
nu zijne waarde alleen in zooverre niet verbeurd heeft, als
er in de schildering der coquetterie algemeen geldige trekken
zijn aangebracht, die in plaats van het lang vergeten beeld
eener coquette, het bee] dt d e r c o q u e t t e v r o u w zouden
kunnen herinneren. De aangevoerde voorbeelden mogen beslissen, of er hiertoe niet eene loffelijke poging is beproefd.
Is al de schaduw over Angeniet geworpen, al het licht
is voor Kloridon gespaard. Daar het er op aankwam, zijne
trouwe liefde op den voorgrond te stellen, om Angeniet's
trouweloosheid en minnaarsjacht te krachtiger te tuchtigen,
kon het Bred e r o niet moeilijk vallen, zijn eigen bitter gekrenkten hartstocht met warme kleuren weer te geven. Van
daar zijn antwoord vol geestdrift, als Melimpior hem de gevaren eener zoo groote liefde schildert:
„Soo ick mijn selven haet ter liefden van Angneete,
Dat moet men gheen ghebreck maar guile heuscheyt heeten:
Die haet is eerelijck en dient mijn lieve min
'k Heb liever dat ick mijn dan Karen vyand bin."
II Bedr. 6 Toon. bl. 31.

Van daar de driewerf herhaalde kreet, „De Bruyt! De
Bruyt! De Bruyt !" als Melimpior hem den blinddoek afneemt
en de klimmende gramschap en vertwijfeling van zijnen vloek,
als hij de volheid harer schuld kent. Had B red e r o hem nog
in het incognito eons „hovelinghs" doen optreden, Starter
stelt hem geheel als den persoon des gestorven dichters voor,
die zijn aanstaanden dood als het onmiddellijk gevolg van
zijne teleurstellingen voorzegt.
Hoewel dus als kunstgewrocht, bij verdienste van detail
en gebreken van schikking, der „A n g e n i e t" geene uitstekende plaats onder B r e d e r o' s dramatischen arbeid kan
worden toegekend, mag ze, als gelegenheidsstuk, eene zeer
merkwaardige bijdrage tot de geschiedenis zijns levens, eene
belangrijke getuige zijner belezenheid en letterkundige ontwikkeling, eon gewichtig staaltje van den invloed der uitheemsche letterkunde op de onze genoemd worden.

ERRATA.

Bldz. 16, noot 1, regel 2, staat: d u F roy lore n dos, lees:
du roy Florendos.
,,

29, regel 13 van boven, shat: t h an d s, lees: t h a n s.
53, regels 4, 5 en 6 van boven, staat: s, at en t o e t ,
lees: is, dat en stoet.

,,

90, regel 9 van onderen, staat: L e Jar's, lees:
Le Jars'.

» 118, noot 1, regel 9, staat: c o m p0 h n s s e, lees:
c0mposuisse.

