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EEN WOORD VOORAF.
Het doel van de studie der litteraire geschiedenis is te leeren
lezen. Willen wij, gestuwd door den oeconomischen drang, die elk
streven van den brdescheppenden geest beheerscht, alle aardsche
schatten, ook de geestelijke, op zoodanige wijze tot onzen dienst
pasklaar maken, dat zij het grootst mogelijke voordeel opleveren, dan moeten wij beginnen met een zuivere ontleding dier rijkdommen en een vaststelling hunner waarde, tot in ieder onderdeel. Waar het overblijfselen van het geestelijk leven van vroeger
tijden, vooral kunstwerken, betreft, beteekent dat: wij moeten
ze historisch kunnen begrijpen; wij moeten de wereld van opvat
inzichten, die hen geboren deden worden, kennen, ja-tinge
erin medeleven. Wie de sfeer van een oud gedicht niet verstaat en
niet in zich zelven beseft, kan het niet lezen. Vreemd blijft de
diepere zin voor ieder, die het met modernen smaak en moderne
opvattingen tegemoet treedt. Doet een kunstenaar dat, in het uur
der bezieling, dan kan uit het huwelijk van de oude materie en
den nieuwen geest iets schoons geboren worden ,— onze eigen tijd
bewijst het ruimschoots. Maar bij den nuchteren mensch ontstaat
in zulk een geval slechts wanbegrip of misverstand. Dus één rem
te meer in de vlucht der geestelijke ontwikkeling.
Niets schijnt zóó dienstig tot het verkrijgen der gave van het
historisch lezen als de kennis van de opvattingen en theorieën,
die het letterkundig leven in vroeger tijd beheerschten. Daarin
eenigermate doorgedrongen, zullen wij gemakkelijker den last
van later eeuwen, die met al zijn vermogen van leerstukken, sen
begeerten op ons drukt, kunnen afwerpen, en met een-timen
geest, die werkelijk tabula rasa is, voor een oud kunstwerk te
staan komen. Men leest Vondel niet goed, als men zich Rousseau, Schiller en Shelley — om enkelen te noemen — niet
wegdenken kan. Velen hebben in verhevenheid stijfheid, in
majesteit dorheid gezien, voor wie, met beter toerusting, een
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juister oordeel, en een grooter genot, waren weggelegd geweest.
Voor den aestheticus kan de kunsttheorie om haars zelfs wil belangrijk zijn, voor ieder, die zich met de studie der litteratuur bezighoudt, is zij als hulpwetenschap onmisbaar. Dit inzicht is bij
mij levendig geworden door de kennismaking met enkele vreemde
werken, waaraan ik dan ook het denkbeeld van de samenstelling
van dit overzicht verschuldigd ben. Maar nog grooter is die
schuld. Op enkele plaatsen heb ik haar openlijk erkend, maar ook
daarmede is zij niet voldoende afgelost. Intusschen zoude ik zelf
haar in één opzicht gaarne geminderd hebben. Het was mij bij het
citeeren van vreemde, vooral Italiaansche, geschriften niet altijd
mogelijk wijsheid uit de eerste hand te verzamelen, doch ik moest
mij veelal met overgenomen citaten behelpen. Den last van dit
verwijt evenwel zal de breede rug der „tijdsomstandigheden"
dienen te dragen. Die aanhalingen uit onbereikbare schatkamers
achterwege te laten, ging natuurlijk niet aan. Immers juist door
een vergelijking met de vreemde gedachtenwereld, waaraan zij
grootendeels haar krachten ontleende, moest de Nederlandsche in
het passende licht geplaatst worden.
De groote moeilijkheid bij het samenstellen van dit werk was
deze: de beteekenis der theorie moest niet te hoog en niet te laag
aangeslagen worden. Door mij nauwkeurig van ieder afzonderlijk
geval rekenschap te geven, heb ik getracht zulke gevaren te vermijden. Het lijkt mij echter zeer onwaarschijnlijk, dat ik niet
meer dan eens zou hebben misgetast. En dat met dergelijke mis
lijst mijner tekortkomingen volledig zou zijn, met die-grepnd
hoop vlei ik mij geenszins.
Rotterdam, 1917.
A. G. VAN HAMEL.
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Alle historie is een wisselspel van daad en gedachte. De drang
tot scheppen en het verlangen naar bezonkenheid zijn onveranderlijk in al het menschelijk gebeuren aanwezig. Hun onderlinge
verhouding doet de veelheid der feiten geboren worden. Zonder de
gedachte zouden de uiterlijke verschijnselen niet kunnen groeien
en zich ontwikkelen, zonder de daad zou het gedachtenleven zich
niet kunnen verrijken en verruimen. Gingen beide echter gelijkmatig, in ongewijzigden tred, naast elkander voort, dan zou het
tooneel dezer wereld eentonig zijn als een eindelooze zuilengang.
De opeenvolging der dingen ware dan logisch te berekenen. Heel
anders echter doet zich hun onderling samengaan aan ons voor.
Somtijds treft ons een vredige harmonie tusschen het doen en het
denken eener geschiedkundige periode. Maar op eens kiest elk
van beide zijn eigen weg. De gedachte vlamt hoog op en schept
zich idealen, los van de feiten naast haar, die het oude zog niet
verlaten. Totdat op eens het nieuwe denken zich zoozeer in de
gemoederen bevestigd heeft, dat ook de daad poogt te volgen, en
eerst tastend, weldra zelfbewuster, een andere richting zoekt.
Lang niet altijd blijkt dit dezelfde richting te zijn, welke de gedachte aanwees. Hoe dikwijls zijn de gevolgen eener beweging
niet heel anders, dan haar voorbereiders verwachtten! Wel was
de gedachte de baanbreekster, maar de feiten gingen later hun
eigen gang. Of ook omgekeerd, wat al ongekende inzichten puurt
de geest zich niet uit feiten, wier bedrijvers daar nooit zulke diepten in gezien hadden! Evenwijdig loopen de oorspronkelijke gedachte en de groei der gebeurtenissen nooit, en de reflexieve geest
volgt de daden der menschen niet blind. Anders kon er niets
nieuws ontstaan. Het naderen en raken, kruisen en wijken van
ons doen en denken, in oneindige wisseling van richtingen en vorVAN HAMEL.
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men, is het wezen der menschelijke historie. De twee lijnen van
gedachte en daad blijven dezelfde, maar haar onderling spel van
aantrekking en afstooting plaatst ze voor onze oogen in veelsoortig perspectief.
Zoo is het ook in de geschiedenis der kunst. De scheppingsdaad
spreekt hier even krachtig als in de dagelijksche wereld van handelen en streven. Zij beheerscht de geesten, en er ontstaat een
strooming, een richting, een school. Maar een school eischt leering.
Degenen, die zulke leering vast te stellen hebben, zoeken dan
verder en dieper, breiden hun gezichtsveld uit, en vinden banen,
waar de grondvester der school niet van wist. En jongeren volgen
hun meesters, en de kunst ontwikkelt zich naar nieuwen smaak.
Ieder kunstwerk ontstaat uit den geest van zijn tijd. Omgekeerd
hebben de kunstwerken ertoe bijgedragen, dien tijdgeest te ka
Oppervlakkig zou men zeggen: een eenvoudige-rakteisn.
wisselwerking! In werkelijkheid echter is de verhouding veel subtieler. Immers die tijdgeest is geen bestendige grootheid, doch hij
uit zich iederen dag en in ieder mensch anders. Tal van stroomingen ontmoeten en kruisen elkaar. Enkele vereenigen zich weldra
tot een breeden vloed, andere gaan schuil onder den grond, opdat
zij eenmaal des te klaarder te voorschijn schieten. Sommige uit
werken der kunst hebben het gedachteleven van hun tijd-gelzn
zoozeer beheerscht, dat zij nieuwe denkbeelden deden ontstaan,
andere daarentegen zijn gewekt door de bevruchtende kracht van
samenvloeiende geestesstroomingen; weer andere werden vergeten of verguisd, wijl zij te zeer buiten het kader hunner eeuw vielen.
De geschiedenis der ideeën is dus niet die der feiten. Of op het
gebied van kunst en letteren: de ontwikkelingsgang der aesthetica valt niet samen met die der kunst zelve. Dichters hebben te
allen tijde gaarne gephilosopheerd over het wezen hunner kunst.
Zij hebben zich somtijds regels gemaakt, waardoor zij hun scheppingsdrang lieten richten. Maar die drang werd bij wijlen machtiger dan de bewuste wil en dreef tot afwijking van het getrokken
spoor. De gestelde regel was dan een onbereikbaar ideaal gebleken.
De kunst zocht een anderen weg dan de leer.
Een volgend geslacht, dat die leer als hoogste wet had ontvangen, trachtte zich beter in dat keurslijf te dringen dan de vaderen
hadden vermocht De practijk liet zich beheerschen door de theo-
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rie. De kunst werd daar niet vrijer door; integendeel, al ras ontaardde zij in sleur of vernuftsspel. Maar dan kwam hier of daar
een oorspronkelijke geest te voorschijn, die de stoffige tradities
van zich wierp en de frissche lucht van open velden terugzocht.
Nieuwe gedachten verrezen, andere theorieën staken het hoofd
omhoog. Doch de kunst zelve bleef, althans voorloopig, nog in
het oude spoor. De klove tusschen beide werd dan breeder dan
ooit.
De zeventiende eeuw is een eeuw van daden. Zelfs de gedachten
schijnen ons dan door haar forschheid dikwerf daden toe. Zij is
een tijd, waarin de feiten over de reflexie heerschen. Daardoor
heeft de ontwikkeling van het theoretisch denken in die jaren
altijd minder de aandacht getrokken. Op litterair gebied ligt de
zeventiende eeuw tusséhen het tijdvak der Rederijkers en dat der
Dichtgenootschappen in. De adem der Renaissance, die na 156o
over ons land strijkt, heeft dan nieuw leven en frissche werkkracht gewekt. Vlaanderen en Brabant staan ons hun beste elementen af, vreemdelingen komen van alle kanten herwaarts.
Rijkdom, smaak en kennis vloeien samen en vermeerderen zich.
En een krachtig, levenslustig volk schept zich uit het eigene en het
vreemde samen een groote kunst.
Waar de daad zoo overheerscht, wordt op de gedachte nauwelijks acht geslagen. Toch verdient ook zij onze aandacht. De oude
theorie der Rederijkers te laten sterven, verblind als deze raakt
door de pracht der Renaissancekunst, een nieuwe theorie te baren
door de bevruchtende kracht van het jonge kunstleven, ziedaar
de taak van de zeventiende-eeuwsche kunstleer. Toen kende men
het woord „Aesthetica" nog niet; de achttiende eeuw met haar
reflexieve wijsbegeerte zou dat eerst in zwang brengen. Het bleef
ook bij een vaak onhandig pogen en tasten, en toen de greep een
werd, bleek dat noodlottig voor de kunst. Maar juist-malvster
dat zoeken en die onzekerheid zijn van belang als uiting van den
zeventiende-eeuwschen geest, en als voorboden van de„ eeuw der
wijsgeeren". Een blik in die primitieve, onontwikkelde kunstleer
is even onmisbaar als de kennis der kunstwerken zelve.
Men hoede zich er dus voor, in de hier geschetste geschiedenis
van de litteraire denkbeelden een historie der letterkunde te zien.
Zij is er niet eens het geprojecteerde beeld van. De wetenschap
dier dagen was nog streng en in sterke mate scholastisch. Zij hield
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van wetten en vaste regels; weken de feiten daarvan af, dan veroordeelde zij die meedoogenloos. Dat geldt althans van de litteraire theorie. De kunst daarentegen kenmerkte zich door een
zucht naar vrijheid, zij zocht haar vleugels wijd te ontplooien. De
dichter, die volgens de heerschende opvatting dier dagen ook geleerde moet zijn, stelt zekere wetten en regels voor de kunst op,
gelijk hij die in de geschriften van hooger autoriteiten meent te
lezen. Maar in zijn werk gaat hij zijn eigen gang en verwaarloost
die regels. Hij kon niet anders, wijl de geest het hem zoo ingaf, en
het wekt somtijds onzen glimlach, als hij zich erover verontschuldigt, zoo diep beneden zijn ideaal gebleven te zijn. Het gevolg van
dien toestand ligt voor de hand: practijk en theorie loopen ver
uiteen, van een doorloopend contact is geen sprake, en de punten
waar zij elkander raken, moeten één voor één opgezocht worden.
De zeventiende eeuw is echter niet alleen de voortzetting van
de zestiende, doch zij is ook het voorspel van de achttiende eeuw,
van den tijd, waarin juist de reflexie de daad zoozeer richten en
beheerschen zou. Geen wonder dus, dat wij de theorie langzamerhand forscher zien worden, dat zij allengs in waarde toeneemt, en
ten slotte van onmiskenbaren invloed wordt op de dichtkunst.
Die groei is het werk der zeventiende eeuw. Gaandeweg wordt het
verband met de practijk inniger, en krijgt de theorie wèl de beteekenis van een hoofdfactor onzer historia litteraria. Maar de
kiemen daarvan moet zij reeds eerder in zich gedragen hebben.
Wij wezen erop, dat de wisselwerking van theorie en practijk
in de kunst lang niet altijd samenwerking beteekent. Ook binnen
het gebied der theorie nu is weer zulk een wisselwerking tusschen
twee verschillende elementen waar te nemen,namelijk tusschen de
gedachten zelve en de termen, waarmede die worden aangeduid.
Elke wijsbegeerte kleedt zich in een zekere terminologie. Bij den
groei der gedachten barsten deze vaak uit het kleed, of wel zij
vervormen dat naar haar eigen wasdom. In het eerste geval moeten nieuwe termen gezocht worden, in het laatste wijzigt de zin
der bestaande benamingen zich. Zoo gaat het ook met de litteraire theorie der zeventiende eeuw, die wij evenzeer als een wijsbegeerte in embryonalen toestand mogen beschouwen. Oude termen, die onbruikbaar geworden zijn, sterven af, en al naar de
denkbeelden groeien, ontstaan nieuwe. Ook zien wij bestaande
termen met de wijziging der ideeën van beteekenis veranderen.

INLEIDING.

5

De wijzigingen der woorden en die der begrippen houden echter
zelden gelijken tred, en bovendien is de eene mensch op hetzelfde
tijdstip al weer verder gevorderd dan de andere. Elke periode uit
de geschiedenis beschikt over een beperkten gedachtenschat,waaruit al haar geestelijk leven, ook de litteraire zin, te verklaren is.
Met het toenemen of slinken van dien voorraad van begrippen
wijzigt zich ook de smaak.
De tijd van Humanisme en Renaissance werd beheerscht door
de antieke levensbeschouwing, vooral door die der philosophen.
Hun denken, geënt op den stam der Hervorming, was voor onze
zeventiende-eeuwers het hoogste ideaal. In alles: in de moraal,
in de wetenschap, in de kunst. De hoofdlijnen van het aesthetisch
denken der zeventiende eeuw zijn daarmede gegeven. Voor de
Antieken nu was de kunstleer een onderdeel der philosophie.
Maar lang niet alle kunst is philosophisch. Het drama en het epos
staan dichter bij de wijsbegeerte dan bijvoorbeeld de lyriek. Is
het dan verwonderlijk, dat de twee eerstgenoemde dichtsoorten
oneindig hooger werden aangeslagen dan de laatste? Slechts een
tijd, die het hart boven de rede verheft, had anders kunnen doen.
Bacon beschouwde lyrische gedichten niet als poëzie, doch slechts
als de gedeelten ervan, welke in een drama hun plaats moesten
vinden. Bij ons sprak weliswaar niemand dat zoo uit, maar de
grondgedachte was toch aanwezig. Dat brengt al een sterke beperking van het aesthetisch gezichtsveld mede. Lang niet alle
litteratuur paste in het kader der zeventiende-eeuwsche kunsttheorie. De wijsbegeerte immers was daarbij onmisbaar.
Nog een andere omstandigheid belet ons, een volledig inzicht
in den litterairen smaak onzer vaderen te krijgen. Wij kennen hun
ideeën dienaangaande slechts uit geschriften, die weinig talrijk
zijn, soms alleen uit losse uitlatingen. Zij schreven over zulke
dingen nog niet veel op. Daardoor zijn wij ten opzichte van allerlei bijzonderheden onvoldoende ingelicht. Maar vooral is het te
bejammeren, dat wij zoo zelden kunnen nagaan, in hoeverre een
meening, door dezen of genen schrijver geuit, op een algemeen inzicht berust dan wel alleen een persoonlijk oordeel weergeeft. Wanneer wij bij verschillende schrijvers eenzelfde gedachte ontmoeten,
heeft dan de een die aan den ander ontleend, of zijn beiden de
tclk van de meening hunner tij dgenooten? Dat laatste is lang niet
onmogelijk. Al werd er weinig geschreven, er werd natuurlijk veel

6

INLEIDING.

gepraat. Misschien waren denkbeelden algemeen gangbaar, die
wij slechts een enkele keer in de litteratuur tegenkomen; immers
wie schrijft neer, wat allen reeds weten?
Zulke moeilijkheden staan ons bij het onderzoek der litteraire
theorie in de zeventiende eeuw in den weg. Alleen een uitgebreide hoeveelheid materiaal kan ons helpen ze te overwinnen.
Maar alvorens de letterkundige ideeënschat van ons eigen vaderland eenigszins omlijnd kan worden, moeten wij een overzicht hebben van hetgeen daarbuiten al verzameld was. Want wij waren,
vooral op theoretisch gebied, de schuldenaren van het Zuiden.
De litteraire theorie is, evenals de critiek, een uitvloeisel van
Humanisme en Renaissance. Revoluties, ook op geestelijk gebied,
worden geboren uit ontevredenheid over den bestaanden toestand.
Die ontevredenheid wordt tevens de grondslag voor den critischen geest. Het is maar de vraag, of de tijdsomstandigheden
normen kunnen aanwijzen, volgens welke critiek kan worden uit
Voor het tijdvak van de herleving der antieke cultuur-geofnd.
bestonden zulke normen van zelf: de practijk en de leer der Ouden. Nu is het ongetwijfeld een opmerkelijk verschijnsel, dat de
litteraire theorie en critiek reeds in de eerste periode van Humanisme en Renaissance een vrij hooge vlucht namen. Voor een
belangrijk deel ligt de oorzaak daarvan in den aard van het tijdvak, dat voorafgegaan was, en tegen welks begrippen en denkwijzen de nieuwe tijd het gemunt had. De Middeleeuwen met haar
scholastiek en casuïstiek moest de nieuwe menschheid met de
oude, middeleeuwsche middelen te lijf gaan en overwinnen, want
de betere middelen, waarvan de verjongde beschaving droomde,
deugden niet tot dien strijd. Tegen de middeleeuwsche kunstbeschouwing, dogmatisch als zij was, kon slechts een volgens strenge logica opgebouwde kunstleer baten.
Waar de behoefte aan een acsthetische theorie bestaat en waar
de Oudheid de grondslagen voor die theorie moet leveren, ligt het
voor de hand, hoe de historic zich ontwikkelen moet'). De werken der antieke schrijvers worden onderzocht, hun uitspraken
over aesthetische onderwerpen verzamelt men, en hetgeen eraan
ontbreekt wordt in hun geest aangevuld. In den loop der tijden
groeien die aanvullingen gestadig aan. Het blijkt, dat tusschen de
') Vgl. over dit alles: G. Saintsbury, A History of Criticism and Literary Taste in
Europe. 11 1)1. 4 vgg.
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verschillende oude theoretici niet steeds eenstemmigheid bestaat,
of ook dat de practijk der Antieken niet noodzakelijkerwijze aan
hun theorie beantwoordt. Daarmede zijn dan wetenschappelijke
vraagstukken gerezen, die een oplossing verlangen. Bijzonderheden, die Athene of Rome niet opgemerkt hadden, worden in de
nieuwe kunstleer opgenomen. Langzamerhand krijgt de theorie
der Renaissance door dat alles een eigen karakter, dat weliswaar
haar oorsprong uit de geschriften van Aristoteles, Horatius,
Quintilianus en anderen, of uit de practijk van Vergilius en Seneca
nog steeds doet uitkomen, maar tegelijkertijd zekere onafhankelijke trekken in zich draagt.
Italië was het land, dat ook in dezen het voorbeeld gaf. Waar de
geleerdheid in hoog aanzien stond en tegelijkertijd de litteraire
kunst bloeide, daar moest vanzelf ook de theorie der litteratuur
haar oorsprong vinden. Het begon, eigenaardig genoeg, met een
heftigen uitval tegen kunst en letteren bij Savonarola en diens leerling Pico della Mirandola. Evenwel, ofschoon Saintsbury
deze beide namen aan het hoofd van zijn beschouwingen
over de vroegste Italiaansche critiek 1 plaatst, zij zijn nog niet de
ware vertegenwoordigers van een op theorie gebaseerde kunst
gisping geldt niet bepaalde beginselen in de letter--critek.Hun
kunde of de uitwerking daarvan, doch veeleer de gansche kunst
als zoodanig. Bij hen vinden wij de z.g. Platonische gedachte terug,
dat de kunst de vijandin der deugd is, en dat met name in de hei
poëten een strik des duivels ligt. Het is het bekende stand--densch
punt onzer contraremonstrantsche predikanten, die de vertooning van Vondel's Lucifer
er wisten te verhinderen. Ook die zullen
wij niet als ernstige kunstrechters beschouwen!
In de zestiende eeuw evenwel ontstaat er een geslacht van echte
critici. Het zijn niet de dichters doch de geleerde philologen, die de
eerste litteraire theorieën en critische beginselen vaststellen. Het
aantal dezer aesthetici begint sterk toe te nemen, wanneer een
uitgaven van Aristoteles' Poetica elkander snel gaan op--malde
volgen. Hier moest de commentator wel tevens kunsttheoreticus
worden, want, wilde hij deze of gene duistere plaats naar den eisch
verklaren, dan was een eigen oordëel over de kwestie daarbij onmisbaar. Maar naast deze commentatoren groeien ook de schrij)

1)
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vers van theoretische verhandelingen over de dichtkunst snel in
aantal. Vida, Trissino, Minturno zijn slechts enkele namen uit een
aanzienlijke rij, die in Scaliger haar hoogtepunt bereikt. Geen wonder, dat Italië gedurende de zestiende eeuw het land bleef, waar
de litteraire theorie en critiek het meest bloeiden, en vanwaar zij
ook den weg naar andere landen vonden.
Frankrijk is het eerste land, dat de litteraire theorie als nieuw
genre binnenhaalt. De kunstregels der rhétoriqueurs waren hier al
herhaaldelijk in afzonderlijke werkjes neergelegd, de gewoonte
om over de wetten van het schoone na te denken was dus aanwezig, en de classieke geest, die uit Italië overwoei, vond bestaande
vormen, waarbij hij zich aansluiten kon. Die oude nationale vormen evenwel bleven niet zonder invloed op den aard der litteraire
theorie, die in het Frankrijk der Renaissance ontstond. Deze
werd namelijk vooral een theorie betreffende den vorm, terwijl
de eischen, welke men aan den inhoud diende te stellen, de geesten aanvankelijk minder in beslag namen.
Du Bellay met zijn Dé f ense et Illustration de la Langue Française neemt het voor zijn moedertaal op, in de hoop, dat zij eenmaal
denzelfden bloei moge beleven als vroeger het Grieksch en het
Latijn, en thans het Spaansch en het Italiaansch. Hij vraagt niet
in de eerste plaats, wat tot het esscntiëele der kunst behoort, maar
wil veeleer de wegen aanwijzen, langs welke de geschiktheid der
Fransche taal om als voertuig der moderne dichtkunst te dienen,
verhoogd kan worden. Dat was natuurlijk ook het noodigste. Ook
anderen zagen dat in en Du Bellay vond weldra den beroemdsten
dichter zijner eeuw, Ronsard, aan zijn zijde. Diens Abrégé de l'Art
Poétique (1565) en de voorredenen van zijn epos de Franciade
behandelen eenerzijds de regels der nieuwe prosodie, anderzijds
ook reeds echte theoretische kwesties omtrent de verhouding van
poëzie en geschiedenis, omtrent het heldendicht e.d. Hier is dus
de ware kunsttheoreticus aan het woord.
Maar tevens de dichter. I)it is eigenlijk het belangrijkste clement, dat Frankrijk in de zestiende-eeuwsche aesthetica invoerde:
het zijn niet langer uitsluitend de geleerde philologen of de makers
van Latijnsche verzen, die zich aan theoretische vraagstukken
wijden, maar in de eerste plaats de groote nationale dichters, wien
de luister der moedertaal na aan het hart ligt. In Italië had nooit
de behoefte daaraan bestaan, want de Toscana lingua was reeds
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lang als gelijke van het Latijn erkend, en aan haar adelsbrieven
twijfelde niemand meer. In de noordelijker landen was het echter
anders gesteld. Zou het Fransch het instrument kunnen worden
niet meer uitsluitend van rhétoriqueurs, maar ook van een nieuwen Vergilius? Dat moest juist door de dichters bewezen worden.
Daarom is het van zoo groote beteekenis voor de geschiedenis der
litteraire theorie geweest, dat de eerste Fransche aesthetici geen
geleerden, doch dichters waren.
Italië en Frankrijk waren in de zestiende eeuw de voedsters
van Europa. Daar scheen het nieuwe licht het klaarst, en vandaar
werd het noord- en westwaarts gekaatst. De bijzondere aard,
waarin het zich in de overige landen vertoonen moest, zou vooreerst van de daar bestaande nationale tradities afhangen en verder van het karakter der betrekkingen van die landen met Italië
en Frankrijk. Het is bekend, dat het Elizabethaansche Engeland
in de eerste plaats naar Italië keek, terwijl onze Renaissancedichters zich nauwer met Frankrijk verwant gevoelden. Wij bezaten sedert Matthijs de Castelein onze traditie eener kunstwet
Engeland had die nooit gekend en-gevinrdjksta,
stond daardoor veel vrijer tegenover de opvattingen van den
modernen tijd.
In onze litteraire geschiedenis hebben theorie en critiek, althans vóór de negentiende eeuw, altijd een zeer bescheiden rol
gespeeld. Hadden wij, evenals de Engelschen, de Renaissance
regelrecht van Italië uit leeren kennen, dan zou het misschien anders geloopen zijn. Nu echter werd Frankrijk de middelaar. Dientengevolge drong de geweldige stroom van humanistische geleerdheid aanvankelijk niet tot ons door. I)e eerste litterair -theoretische gedachten werden wakker geroepen onder invloed van
het Fransche streven tot verheffing der moedertaal. Ook in dc
Nederlanden bestond de drang naar een dergelijke beweging.
De Twe-spraack van de Nederduitsche Letterkunst, uitgegeven
vanwege de Amsterdamsche Kamer In Liefde Bloeyende, is het
eerste werk, waarbij van letterkundige theorie in den modernen
zin sprake kan zijn. Immers naast het vele, dat dit werk over taal
en grammatica bevat, komt er ook een hoofdstuk over prosodie in
voor. Kooiman 1) heeft erop gewezen, dat de schrijver van de
') Zie K. Kouiruan, Tine-spraack vande Nederduilsche Lellerkunsl o/le Vanl spellen
ende eyghen.scup des Nederduilschen laals, uitgegeven en toegelicht. Leidsche dis,. 191 ;.
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Twe-spraack de geschriften van Du Bellay en Ronsard kende,
maar dat hij veel minder dan zij zich tegen de inzichten der Rede
kantte. Dat kon ook moeilijk anders, want het boekje werd-rijkes
nu eenmaal voor een rederijkerskamer uitgegeven, en een Pléiade,
die haar gezag tegenover dat der bestaande tradities stellen durfde, bezaten wij niet. Andere invloeden, classieke of Italiaansche,
zijn in de Twespraack nog niet waar te nemen.
Daarmede staat dan tevens het karakter van de Nederlandsche
letterkundige theorie in haar eerste stadium vast. Volgens Fransch
voorbeeld groeide zij uit een nationale beweging, die in de eerste
plaats een taalbeweging was. In tegenstelling tot Frankrijk was
die beweging niet vurig revolutionnair, doch uiterst gematigd.
Dat hieruit geen groote kunsttheorie geboren worden kon,
spreekt van zelf.
De omstandigheden waren ten onzent in het laatste kwart der
zestiende eeuw niet gunstig voor de ontwikkeling van een aesthetische leer naar de nieuwe inzichten. De samenleving was nog
geenszins doortrokken van de humanistische wereldbeschouwing,
en veel minder van de levensopvatting der Renaissance. Een
bevoorrechte stand van aanzienlijken, die er een eer in stelden
zich als Maecenaten en kunstrechters op te werpen, gelijk er in
Engeland bestond, ontbrak geheel. Amsterdamsche burgemeesters waren nog slechts gewone kameristen, wien het recht allerminst toekwam, om krachtens het gezag hunner positie de geschriften van kamergenooten aan het classieke kunstbegrip te toetsen.
Geleerden, die vol geestdrift de nationale gedachte der Twespraack overnamen, waren er niet; en alleen zulken hadden het
contact met Frankrijk, Italië en de Ouden inniger kunnen maken.
Het is dan ook de vraag, of men in het hoofdstuk over prosodie
in de Twe-spraack den aanloop tot het opbouwen eener eigen aesthetica mag zien. Immers hier wordt uitsluitend over kwesties
van verstechniek gesproken, terwijl van een streven naar wijs
inzicht in de toen opkomende kunstidealen nog geen spra--geri
ke is. Een litteraire theorie in den eigenlijken zin van het woord
begint zich pas in de eerste helft der zeventiende eeuw schuchter
te ontwikkelen. Hier en daar ontmoeten wij dan een korte uitlating over de beteekenis van het dichterschap of de eischen der
tragedie, en soms zelfs een poging om enkele losse denkbeelden over
zulke onderwerpen tot een samenhangend geheel te vereenigen.
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Dergelijke theoretische gedachten konden weer de grondslag
worden van litteraire critiek. Zoo was het ook in de landen gegaan, waar de classieke kunstleer een krachtige belangstelling
voor kwesties aangaande het „goed of fout" in de poëzie had ver
Italië 1) was de gewoonte opgekomen, verschil--wekt.Mnami
lende classieke schrijvers onderling te vergelijken, omdat men zekerheid verlangde, welke onder hen in de eerste plaats verdienden
nagevolgd te worden. Er werd dus critiek toegepast, allereerst op
de Classieken, weldra ook op de Modernen, aan de hand van de
regels, die men uit de antieke kunstleer had saamgelezen. De litteraire critiek van dien tijd was derhalve uit de theorie ontstaan,
en die omstandigheid verklaart haar dogmatisch karakter. Inderdaad beteekent het woord „litteraire critiek" in de zeventiende eeuw heel iets anders dan in onze dagen. Van het analyseeren
van een kunstwerk, of van een zich inleven in den geest van den
dichter is geen sprake. Er werd boven reeds op gewezen, dat de
aesthetica van het Humanisme de oude middeleeuwsche opvat
ook met de oude, dogmatische strijdmiddelen te lijf had-tinge
moeten gaan. Gedurende de gansche zeventiende eeuw, en nog
lang daarna, bleef men diezelfde middelen gebruiken. Vaste regels werden opgesteld; dat waren de wetten door de beroemdsten
der Antieken, of door enkele hunner waardigste navolgers onder
de Modernen, aangegeven. De taak van den criticus was voortaan eenvoudigweg deze: de practij k van een of ander dichter aan
die als juist erkende regels te toetsen. Over de beteekenis dier regels zelf een oordeel te vellen, dat was een werk, waaraan een
dichter zich niet gaarne waagde. Dat liet men bij voorkeur aan de
wijsgeeren over, en eerst langzamerhand komt de gewoonte in
zwang, dat de dichter zich naast den geleerde rechten toekent bij
het vaststellen van de normen zijner kunst. Niet alleen was de
critiek nog geen kunst, zij was niet eens een wetenschap op zich
zelve, maar veeleer een onderdeel der philosophic. Dat kon ook
moeilijk anders, zoolang de naam van Aristoteles aan het hoofd
prijkte; eerst het toenemend gezag van den dichter Horatius kon
daarin Benige verandering brengen.
Een oppervlakkig oordeel over een kunstwerk uitspreken is
nog heel iets anders dan letterkundige critiek uitoefenen. Het is
1

) VgI. Spingarn, A History of Literary Criticism in the Renaissance, bI.
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opmerkelijk, hoe de grondige studie der Antieken de behoefte
aan het formuleeren van een aesthetisch oordeel ook in ons land
versterkt heeft. Reeds de voorrede, die Van Ghistele bij zijn vertaling van Terentius gevoegd heeft (1555), geeft daarvan het bewijs. Het goed recht van de Nederlanders om Grieksche en Latijnsche werken in hun taal over te brengen wordt hier verdedigd.
Het karakter van treurspel en blijspel wordt vastgesteld. Op de
indeeling in vijf bedrijven, die Terentius voor zijn comediën placht
te volgen, wordt de aandacht gevestigd. Hier is eigenlijk voor het
eerst een Nederlandsche aestheticus aan het woord, al doet hij
weinig meer, dan iets over het antieke drama mededeelen. Die
mededeeling toch geschiedt niet met een zuiver wetenschappelijk
doel. Van Ghistele wil wel degelijk zeggen, dat het zoo ook goed
is. Zijn lectuur van de Classieken had in hem de eerste aesthetische
formuleeringen gewekt.
Dan komt de invloed der Franschen, die echter in hoofdzaak
op het gebied der taal, en dus buiten de eigen.ijke aesthetica,
valt. Toch, het bleek reeds uit de Twe-spraack, op het stuk van
prosodie gingen zij ons voor.
In de zeventiende eeuw, met de toeneming der classieke studiën, neemt ook het kunstoordeel vaster vormen aan. Het had
in een land, dat Heinsius, Vossius en Grotius voortbracht, ook bezwaarlijk anders gekund. Hun geschriften, vooral Heinsius' De
Tragoediae Constitutione, wezen de richting aan, die de kunsttheorie ten onzent volgen moest. De vereering, die zij in den vreemde
genoten, moest hun gezag ook hier te lande onvermijdelijk versterken. Bovendien bloeide het Latijnsche schooldrama in die tijden, en kon de strengheid, waarmede de schrijvers van zulke stukken zich aan de classieke voorbeelden hielden, niet zonder invloed
blijven op de opvattingen ook ten aanzien van de Nederlandsche
litteratuur.
Hiermede komen wij op het gebied der practijk. De theorie der
kunst kan natuurlijk nooit zóó los van de practijk staan, dat zij
haar invloed in het geheel niet ondergaan zou. De wederzijdsche
werking van den scheppenden kunstenaar en den bespiegelenden
theoreticus op elkanders geestelijke productie neemt in verschillende tijdvakken een verschillend karakter aan. Gedurende de
eerste helft der zeventiende eeuw nu is de beteekenis van de bestaande practijk, bij dichters en vooral bij dramaschrijvers, zeer
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belangrijk. Dat geldt lang niet uitsluitend van het zooeven genoemde Latijnsche schooldrama. Men moet niet vergeten, dat
van de geleerde geschriften aanvankelijk alleen enkele geleerde
dichters, zooals Vondel, Lambert van den Bosch e. a., kennis namen. De meerderheid onzer dichters behoorde evenwel tot de ongeletterden, waar Bredero zich met zekeren trots toe rekende, en
waarvoor later Jan Vos, in het volle zelfbewustzijn van den geestelijken plebejer, ten aanzien van de gansche geleerde wereld den
handschoen opnemen zou. Het bestaan van de Spaansche en de
classieke richting naast elkaar op het tooneel van de eerste helft
der zeventiende eeuw, noopte velen ertoe, zich van hun inzichten
ten opzichte van het drama rekenschap te geven. Immers al vond
de Spaansche kunstrichting niet velen, die haar in de theorie voor
geen wonder, gegeven de classieke oorsprong dier-stonde—
theorie —, practisch was zij van zoo bijzondere beteekenis, dat
haar invloed ook op het aesthetisch denken telkens aan het licht
moest komen. Waren de Spaansche stukken bij het groote publiek
niet zoo geliefd geweest, dan zouden de voorstanders van het
classieke drama misschien nooit ertoe gekomen zijn, hun denkbeelden over de regels der kunst neer te schrijven. Enkele bewonderaars van het Spaansche tooneel achtten het zelfs gewenscht,
hun eigen kunstrichting met een paar woorden uiteen te zetten.
Zij deden dat met des te grooter vrijmoedigheid, toen de groote
Spaansche tooneeldichter Lope de Vega in 16o9 zijn boekje Arte
nuevo de hacer Comedias in het licht gegeven had, dat als één
doorloopend protest tegen de classieke kunstwetten beschouwd
werd 1
Daar de Nederlandsche litteraire theorie zich niet naar Italiaansch model vormt, is zij zeer bescheiden in haar begin. Hierin
ligt de grondslag van het groote verschil met Engeland, waar in
het tijdvak van Elizabeth, ten gevolge van de innige betrekkingen met Italië, een uitgebreide theoretisch -critische litteratuur
ontstond. Ook de Fransche invloed bleef op den duur, in vergelijking met dien der classieken, vrij zwak, zoodat ook theoretische
geschriften over taal en prosodie, gelijk Du Bellay, Ronsard en
anderen ze geschreven hadden, niet talrijk zijn. De eerste werken
in ons land, waarin grondig en uitvoerig over letterkundige theo) .
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rie gehandeld werd, zijn het werk van philologen; ze werden
dus in het Latijn geschreven. Toen tegelijkertijd bij onze tooneeldichters de behoefte opkwam, om van de beginselen, die hun arbeid hadden geleid, rekenschap te geven, kozen zij de voorredenen
en opdrachten hunner treur- en blijspelen als voertuig van hun
denkbeelden op aesthetisch gebied. Daar moet men zoeken, wil
men de begrippen der dichters zelve over den aard hunner kunst
leeren kennen. Aanvankelijk waren die voorredenen natuurlijk
allerminst als theoretische verhandelingen in optima forma bedoeld. Slechts hier en daar komt er eens een enkele opmerking
in voor, die van theoretisch denken getuigt. Het weinig uitgewerkt
karakter dier vroegste uitingen van smaak en oordeel maakt het
dan ook moeilijk, een eenigszins volledig overzicht van de opvattingen der dichters in de eerste helft der zeventiende eeuw te krijgen.
Het is opmerkelijk, hoe in Frankrijk na het uitbloeien der zes
een dergelijke toestand ontstond. Ook-tienduwschrk
daar werden in de eerste decenniën der zeventiende eeuw theorie
en critiek beoefend door dichters, die hun eigen werk wilden ver
hun eigen meeningen rechtvaardigen 1 ). Ook daar be--deign
dienden zij zich van de voorrede als voertuig. Maar in Nederland
blijft de theorie nog altijd veel nederiger. Eerst in de tweede
helft der zeventiende eeuw ontstaan er bij ons litterair-theoretische geschriften van grooter omvang. Den stoot daartoe gaf Vondel, wiens voorredenen en opdrachten ten deele een gansch ander karakter dragen dan die zijner voorgangers, en wiens Aenleidinge ter Nederduitsche Dichtkunste een formeele theoretische
verhandeling is. Vondel's tegenstander, Jan Vos, nam in de voorrede zijner Medea den nieuwen vorm der voorrede over. Tegelijkertijd kwam een stoot uit Frankrijk de ontwikkeling der voorrede tot een theoretisch vertoog verhaasten; de Discours van
Corneille sloegen bij de leden van het genootschap Nil Volentibus
Arduum zóó in, dat enkelen onder hen in hun voorredenen even
uitvoerig werden als hij het in die Discours geweest was. Vooral
Lodewijk Meyer toont zich in zijn Ghulde Vlies en De Verloofde
Koninksbruidt een trouw volgeling van den Franschen meester.
Aan Meyer's vriend en bewonderaar Andries Pels was ten slotte
de eer beschoren, de eerste groote theoretische handleidingen voor
1)
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aankomende dichters te schrijven. Zijn Q. Horatius Flaccus'
Dichtkunst en Gebruik en Misbruik des Tooneels stelden de Neder
theorie voorgoed in het bezit van classicistische stan--landsche
daardwerken.
Belangrijk zijn vooral die voorredenen, waarin een dichter zijn
eigen beginselen neerschrijft. Tegelijkertijd noodigt hij dan in den
regel de berispers der kunst of „momussen en zoylisten" uit, zich
stil te houden. De theoretisch-critische methode, die verder wordt
toegepast, is streng formalistisch, althans bij de schrijvers, die
zich aan de classieke regels en voorbeelden willen houden. Hun
doel is slechts, om die regels vast te stellen en het eigen werk
daaraan te toetsen. Op den dieperen philosophischen grondslag
dier regels komt men niet. Het vraagstuk, of de kunst goed of
kwaad is, wordt door de dichters niet aan de orde gesteld, en
over Plato te spreken laat men aan de philologen over. Velen
eischten in die dagen van een dichter ook kennis en geleerdheid,
en dat natuurlijk vooral ten aanzien van zijn eigen vak en de classieke geschriften, die daarop betrekking hadden. Maar die eisch
hield geenszins in, dat men ook in nadere beschouwingen omtrent de juistheid van den inhoud dier geschriften zou treden.
Toch wordt van ééne zijde de kwestie „wetten of geen wetten
in de poëzie" wel geopperd, en wel door de voorstanders van het
Spaansche tooneel. Zij toch konden hun grondbeginsel der vrijheid niet met dezelfde karigheid van argumenten aan het publiek
voorzetten, als waarmede de aanhangers der Antieken de juistheid van de kunstwetten wilden doen aanvaarden. Laatstgenoemden toch hadden het gezag der nooit genoeg verheerlijkte
Oudheid aan hun zijde. De bewonderaars van Lope de Vega moesten een nieuw beginsel tegenover de classieke dogmatiek stellen,
en zij bedienden zich daartoe van termen als „Natuur", ,,Werkelijkheid" e. d. Daarmede versterkten zij evenwel hun positie niet
buitengemeen. Immers ook hun tegenstanders gebruikten deze
termen, -vooral toen men, door het hand over hand toenemend
Rationalisme, meende de Classieken nog te kunnen verbeteren,
en de slaafschheid, waarmede men Aristoteles en Horatius volgde,
niet alleen meer met hun tot dusverre onbetwist gezag verdedigde,
maar ook met de Natuur zelve, waarvan hun wetten slechts een
uitvloeisel zouden zijn. Terecht is erop gewezen'), dat bijna iedere
1
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theoretisch-critische litteraire school haar beginselen op de natuur
pleegt te grondvesten. Dat is ook niet verwonderlijk, wanneer
men bedenkt, dat allen het woord „natuur" op hun eigen manier
uitleggen. Maar nergens treft deze eigenaardigheid sterker dan
bij de tegenstelling van het gestadig naar strenger rationalisme
strevend classieke drama en het Spaansche tooneel, vol als het is
van bonte kleuren en schrille tonen, verwarringen en vergissingen, verrassingen en wisselingen.
Reeds Aristoteles had zich de nabootsing van het leven als
het ideaal der poëzie gesteld, en als zoo menige van hem afkomstige term, was ook deze uitdrukking door tallooze critici na hem
overgenomen en een van de gemeenplaatsen der theoretici van
Humanisme en Renaissance geworden. Evenwel, hoe strenger
dogmatici dezen werden, des te lichter kwam dit Aristotelisch
ideaal met de dogmata der z.g. kunstwetten in botsing, althans
zoolang Corneille nog niet beproefd had, die twee zoo ver uiteenliggende beginselen onder één gezichtspunt te vereenigen. Merkwaardig is het, hoe bij de meeste Nederlanders de natuur sterker
blijkt dan de leer, hoe zij zich liever aan den natuurlijken gang
van zaken houden, dan der natuur geweld aan te doen door haar
binnen het enge keurslijf der wetten te dwingen. Het gevolg van
die houding is een veelvuldig afwijken van de kunstwetten, vooral
in de eerste helft der zeventiende eeuw. Dubbel in het oog loopend wordt zulk een afwijken in stukken, waar de voorrede juist
nog eens goed de puntjes op de i's gezet en de classieke regels omtrent tijd en plaats, bedrijven en personen vastgesteld heeft.
Het schijnt dan, alsof de kunst niet anders is dan een poging
om natuur en dogmatiek te verzoenen, en men aanvaardt het als
een onafwendbaar noodlot, dat die verzoening nu eenmaal niet
op volmaakte wijze te volbrengen is. Jan Jacobsz. Schipper ver
zich erover, dat hij als stof de Verovering van Rhodes-ontschuldig
gekozen heeft, „hoewel onbequaem, ten aenzien dat [hij] daer meê
't wit van d'ouden, en onder de nieuwe den uytnemende Joost
van den Vondel, en weynig andere overtreffers, de tijd, en plaets
aengaende, niet kon betreffen". Jan Gansneb Tengnagel meent,
dat hij in zijn vaderlandsch drama De Verwoestingh des stadts
Naerden niet tegen de tooneelwetten gezondigd heeft, „tenwaer
misschien in talrijckheyt der personagien, dat wij qualijck konde
vermeyden, sonder het werck sijn eysch te weygeren." De theorie
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blijft bijna altijd even star, en nabootsing der natuur en een stipte
naleving der kunstwetten zijn haar alpha en omega. Vrij los daarvan staat de practijk, die, als de stof het eischt, haar eigen gang
gaat. Zoo blijft de theorie langen tijd uitsluitend een ideaal voor
oogen stellen, welks onbereikbaarheid en onuitvoerbaarheid de
dichters zelve maar al te goed inzien.
De beginselen, volgens welke de zeventiende-eeuwsche theorie
zich ontwikkelt, zijn hiermede gegeven. Tegen het einde der
eeuw ziet zij er heel anders uit dan aan het begin, zoowel naar
den inhoud als naar den vorm. De inhoud der kunstleer wijzigt
zich met het karakter van den geest der eeuw. Zij roept ons eerst
de bevestiging onzer onafhankelijkheid, ook in geestelijken zin,
voor oogen, zij voert vervolgens langs den bloeitijd onzer philolo=
gie en de stijgende heerschappij van het classieke drama in den
trant van Seneca, naar de ongerepte hoogten, waar Vondel aan
Sophocles de hand kon reiken, zij leidt ons ten slotte de wijde
vlakten van het Fransch-classicisme binnen. Maar ook de vorm
blijft niet dezelfde. Een groeiend zelfbewustzijn maakt hecht en
krachtig, wat tot dusverre los en onzeker was. In plaats van de
enkele, schoorvoetend gewaagde opmerkingen, die te midden
van de panegyrische tiraden der voorredenen en opdrachten ternauwernood gehoord woeden, treden gaandeweg vertoogen met
apodictische kunstregelen, welker opstellers soms wat al te zeer
„le courage de leurs opinions" schijnen te hebben. Zoodoende
wordt de weg voor de achttiende eeuw met haar spectatoriale ver
haar tijdschriften gebaand. Als oorzaak van dien groei,-togen
vooral in de tweede helft der zeventiende eeuw, is boven de invloed van Vondel en die der Fransche dichters van het Classicisme aangegeven. De uitwerking, die noch de kennismaking met
Du Bellay en Ronsard, noch de geschriften onzer groote philologen op de Nederlandsche litteratuur hadden kunnen hebben —
t. w. dat er litterair-theoretisch proza van eenige beteekenis ontstond —, die hebben de werken van Corneille, Racine en Boileau
gehad.
Dan zien wij somtijds zelfs de beginselen van litteraire critiek
zich ontwikkelen, d. w. z. de beoordeeling van bepaalde letterkundige kunstwerken — meestal treurspelen —, ten bewijze dat de
theorie niet langer uitsluitend bij het algemeene blijft staan, maar
ook voor de toepassing in bijzondere gevallen pasklaar wordt geVAN HAMEL.
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maakt. In dit opzicht echter bleven wij nog langen tijd bij het
buitenland ten achter. De zuivere, opwaarts strevende critische
geest kon ten onzent in de zeventiende eeuw de vleugels nog niet
uitslaan. Wanneer Jan Vos in de voorrede zijner Medea zich tot de
oneerbiedigste uitvallen tegen Aristoteles en Horatius laat verleiden, waaraan aanhangers van den classieken stijl — in de eerste
plaats Vondel — zich slechts ergeren konden, dan moet men in den
handigen dichter-glazenmaker niet een belangeloos strijder voor
zijn overtuiging zien. Vos was een berekenend schouwburgdirecteur, en hij wist, dat men met uitsluitend drama's in streng-classieken stijl geen zalen vulde. De geest des tijds eischte echter
een theoretische rechtvaardiging van dit zuiver practische
standpunt. Wat was dan een meer aangewezen middel, dan het
„los van Horatius!" als leuze te verkondigen?
Niet anders is het gesteld met het velerlei twistgeschrijf, dat
het optreden van het kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum
verwekte. Slechts uiterst zelden verheft zich die pennestrijd tot
een litterair-critisch peil. Meestal verneemt men slechts het geschimp van twee partijen, die elkaar in het vaarwater zitten en
beide voor zich den voorrang wenschen. De belangen, niet een
weloverwogen kunstopvatting, gaven hun daarbij de woorden in.
Men zal er goed aan doen, deze omstandigheid in het oog te houden. Dat maakt ons voorzichtig tegenover zulke pamflettistische
bronnen van zeventiende-eeuwsche critiek. En het verklaart tevens, waarom van een dieper doordringen in de kunstwerken zoo
zelden sprake is; dat was immers onnoodig en zelfs ondoeltreffend, zoolang ook de tegenpartij zich nog niet van blanke wapenen bediende!

HOOFDSTUK II.
DE GRONDSLAGEN DER ZEVENTIENDE -EEUWSCHE THEORIE.

De vader van alle letterkundige theorie is Aristoteles. Het Humanisme, dat hem als wijsgeer niet langer op het hooge standpunt stelde, dat hij gedurende de Middeleeuwen ingenomen had,
verhief hem als kunstwetgever op den hoogsten rechtersstoel.
Zijn reeds vroeger bekende geschriften als de Politica, de Ethica,
de Rhetorica boetten veel van hun gezag in, toen eenmaal Plato's
roem begon te stijgen, maar de eerste Grieksche uitgave der Poëtica in 1536 bracht dit werkje onmiddellijk in het middelpunt der
aesthetische belangstelling. Gedurende de jaren 156o-1613 heeft
men in Italië zes achtereenvolgende uitgaven der Poëtica geteld.
Commentatoren leverden hun bijdragen in verbluffende hoeveelheden. Latijnsche vertalingen bleven niet uit. Toen Scaliger
sprak van „Aristoteles imperator noster, omnium bonarum artium dictator perpetuus", gaf hij daarmede slechts een meening
weer, die door alles, wat in Italië kunde en smaak bezat, gedeeld
werd. Omstreeks het midden der zestiende eeuw deed de Poëtica
ook in Frankrijk haar intocht. Voortaan was haar gezag verzekerd, ook in Nederland.
Toch is de direkte invloed van Aristoteles in ons land niet zoo
groot als men verwachten zou. Het ontbreken van een eigen
litterair-theoretisch proza, gelijk Italië en Engeland het bezaten, was daarvan de oorzaak. De Aristotelische kunstleer kon
hier niet in breeder kring bekend worden, al was Heinsius' De Tra
haar gebouwd, en al noemde Hugo de-goediaCnstup
Groot den Stagyriet, in de Prolegomena bij zijn vertaling van
Euripides' Phoenissae, ook „optimus magister ". Rodenburg's
Eglentiers Poëtens Borstwering berust op Sidney's Apology for Poetry en daardoor middellijk op Aristoteles, dien Sidney door de Italiaansche critici had leeren kennen, maar van meer dan tweede-
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hands-kennis is bij Rodenburg geen spoor aan te wijzen. Slechts
de geleerdste onder onze dichters hebben hun wijsheid regelrecht
uit de Poëtica van den beroemden philosooph geput. Zoo had
Vondel het boekje, of althans een Latijnsche vertaling, zelf gelezen en, toen hij zijn voorstudiën voor Jephta maakte, nog eens
herlezen, evenals de geschriften van verscheidene commentatoren. Vondel ontleent dan ook zijn theorie van het drama, zooals
die in het Voorbericht van Jephta is neergelegd, in de eerste plaats
aan Aristoteles zelf. Op andere autoriteiten beroept hij zich alleen
dan, wanneer de meester zelf geen voldoende uitsluitsel geeft.
Als Vondel de eenheid van plaats aanbeveelt, dan geschiedt dat
op gezag van Hugo de Groot, want die eenheid wordt door Aristoteles niet vermeld. Maar de eenheid van handeling, de bouw in
bedrijven, de leer der tragische karakters, de beschrijving van
`peripetia' en 'agnitio', dat alles is bij Vondel Aristotelisch uit de
eerste hand. Een bewonderaar en geestverwant van Vondel, Pieter Langedult, die in 1684 een drama Christus Lydende en Ver
uitgaf en daarbij een geleerde voorrede schreef, waarin-herlykt
hij tracht het tooneel van de ethische zijde te verdedigen, wijst erop, hoe Aristoteles het treurspel als een „regel om de hartstochten tot gematigheyd te brengen" beschouwt. Ook een geletterd
man als Dr. Lodewijk Meyer moet de Poëtica gekend hebben; immers hij citeert de zinsnede uit het zesde hoofdstuk, waar van
de tooneeldecoratie te lezen is, „dat zij de ghemoederen wel anlokt; maar gheensins an de Dichtkonste eighen is; en dat tot het
uitvinden en toestellen der tooneelversieringen bequaamer is de
konst van die de tooneelen bouwen als de konst van die de treur
dichten." 1 ) De geleerde Jacob Vinck, die in 1671 Euri--speln
pides' Hippolytus onder den titel Hippolutus den Kroondrager
in het Nederlandsch vertaalde, verdedigt de vrijheden, die hij
zich bij de vertaling veroorloofd had, met de autoriteit van Aristoteles.
Niet vele onder onze dichters geven evenwel dusdanig blijk,
dat zij de Poëtica door eigen lectuur kenden. Maar door de bemiddeling van anderen zullen er ongetwijfeld veel meer van de strekking der Aristotelische kunstleer in algemeene lijnen op de hoogte
geweest zijn, althans vóór den tijd van het Fransch- classicisme
1 ) Arist. Poët. VI fin : "Ert dt rvetwréea 7reQi vv &2ceeyaalav
zot' oxoso7rotov zéyv?/ rijs nov not1jtWv gaat.
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Dan immers begint Aristoteles' invloed te tanen. Wanneer Meyer
in de voorrede zijner Verloofde Koninksbruidt verklaart, dat hij
Aristoteles en Horatius aangehaald heeft „om de eerbiedigheidt,
die wij . der Oudheidt toedraaghen, van wiens wetten wij zeer
noode zouden afwijken ", terwijl vervolgens onder alle Modernen
als hoogste autoriteit Corneille genoemd wordt, wijl deze alleen
practische ondervinding van het tooneel had, dan ligt daarin
toch al een zekere mate van geringschatting voor de classieke
kunstwetgevers opgesloten, die immers niet zelf voor het tooneel geschreven hadden. Dit laatste punt was voor Jan Vos een
afdoende reden, om in de voorrede van Medea Aristoteles' gezag
geheel te verwerpen. Voor Vos had Horatius, de dichter, dan nog
meer waarde dan de wijsgeer Aristoteles. Die was zelfs in zijn
eigenlijk vak, de philosophie, door Descartes overtroffen! Er is
iets comisch in, dat een glazenmaker philosophen op de weegschaal legt, maar Vos geeft hier niet zoozeer zijn eigen oordeel
als wel een communis opinio van zijn tijd weer. Aristoteles' gezag
als philosooph was in het Italië van de Renaissance sterk gedaald,
doordat hij daar eenigszins als vertegenwoordiger van het middeleeuwsch obscurantisme gold. In 1536 zou Ramus te Parijs den
doctorshoed verworven hebben, door met goed gevolg de stelling
te verdedigen, dat alle leerstukken van Aristoteles fout waren 1
Toen echter was met het dalen van zijn gezag als wijsgeer, een
toenemende vermaardheid als letterkundig kunstwetgever gepaard gegaan, terwijl Vos zich juist op het minder waardeerend
oordeel der philosophen beroept, om den Stagyriet ook als aestheticus te kleineeren. Vos' aanval zal wel in de eerste plaats door
de practijk geboden geweest zijn, daar hij door vrijere opvattingen te huldigen meer publiek naar zijn schouwburg trekken kon.
Zijn optreden is dan ook in geen enkel opzicht te vergelijken bij
dat van den Italiaan Patrizzi in diens boek Della Poetica (1586),
waar deze de onjuistheid van Aristoteles' regels tracht te betoogen, door de autoriteit van de litteratuurgeschiedenis der gansche wereld ertegenover te stellen 2 ).
Naast Aristoteles staat Horatius. Diens Epistula ad Pisones,
ook wel Ars Poetica genoemd, had in ons land veel grooter invloed dan het werk van den Griekschen wijsgeer. En geen won) !

1) Vgl. Spingarn, Hist. of Lit. Crit. bl. 137.
2) Vgl. Spingarn, Hist. of. Lit. Crit. bi. 165.
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der. De lessen, die Horatius geeft, zijn alle van practischen aard,
ze hebben in de eerste plaats op het drama betrekking, en geven
deels voorschriften, die van algemeen nut kunnen zijn, deels
regels, die in de eerste plaats op het classieke tooneel in acht genomen werden. Zulke oppervlakkige lessen, in kernachtige hexameters uitgedrukt, moesten in ons vaderland inslaan. Immers de
Romeinsche geest werkte op zoo velerlei gebied diep op de gemoederen in. Over een enkel punt, dat Horatius aan de orde
stelt, mag al eens verschil van meening bestaan hebben — zooals over de kwestie, of doodslag al of niet op de planken vertoond
mocht worden —, in den regel zijn zijn raadgevingen zoo eenvoudig en gezond, dat ieder jong dichter er zijn voordeel mee kan
doen. Dat men er evenwel een wetboek van zou maken, welks onfeilbare wijsheid als hoogste richtsnoer der poëten zou gelden,
daaraan heeft Horatius zelf waarschijnlijk nooit gedacht. Toch
stuurden de Nederlandsche classicisten het die richting uit.
Wij zullen niet trachten alle schrijvers op te sommen, die Hora
ingenomenheid hebben geciteerd, noch ook een over--tiusme
zicht te geven van de punten, waarop hij in zijn Ars Poetica wijst,
en die zijn bewonderaars tot wet hebben verheven. In het vierde
hoofdstuk komen zij alle ter sprake, en daar kan dan voldoende
blijken, welken invloed de Romeinsche lierdichter op de ontwikkeling der dramatische theorie ten onzent gehad heeft. Wanneer
van den tooneeldichter verlangd wordt, dat hij zich aan de waarschijnlijkheid zal houden, dat hij zijn personen zoodanige taal
zal doen gebruiken, als met hun leeftijd en positie overeenstemt,
dat hij de stof in vijf bedrijven zal verdeelen, geen gruwelen ten
tooneele voeren, en zijn werk na voltooiing jarenlang polijsten,
dan is dat alles Horatiaansche leer.
Op één punt dier leer moet echter thans reeds nader gewezen
worden, daar het de groote populariteit, die Horatius ten onzent genoot — meer dan in eenig ander land — voor een aanzienlijk gedeelte verklaart. Dat punt betreft het doel van het tooneel ; het maakt dus eigenlijk het grondprobleem van alle dramatische theorie uit.
Volgens Horatius bestaat het hoogste, wat de kunst bereiken
kan, in de vereeniging van nut en vermaak. Dat is te lezen in
den bekenden versregel (Ars Poet. 343):
Omne tulit punctum qui miscuit utile dulci.
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Hier wijkt de dichter van Aristoteles af. Volgens dezen toch
is nabootsing het doel aller kunst en pleegt die nabootsing den
mensch te vermaken I); van nut stichten spreekt hij niet. Het
verschil in opvatting, dat tusschen de twee classieke meesters
der litteraire theorie bestond, noodzaakte de nakomelingschap
tot partijkiezen. Scaliger, de groote latinist, de vereerder van
Vergilius en Seneca, sloot zich natuurlijk bij Horatius aan 2 ).
Castelvetro daarentegen, wiens Poetica (157o) de latere Italiaan
zich in aansluiting bij Era--scheatibr,had
tosthenes a), voor de leer van het zuivere vermaak verklaard.
Deze Italiaansche theorie had ook in Frankrijk en Engeland
veel aanhangers gevonden, totdat Corneille met zijn term „plaire
scion les règles" het weer voor het nut opnam, daar volgens hem
in een streng eerbiedigen van de kunstregels van zelf velerlei
nut opgesloten lag. Zoo schommelde de theorie in de meeste
landen tusschen de leer van Horatius en die van Castelvetro,
maar men kan gerust zeggen, dat in de eerste helft der zeven
eeuw de balans bijna overal ten gunste van den-tiend
laatstgenoemde doorsloeg. Alleen in Nederland heeft men nooit
van den eisch afstand gedaan, dat de kunst ook nuttig moest
zijn, vooral dat zij stichten moest. Vondel citeert reeds in de
voorrede van zijn Pascha Horatius' woorden „profijt met genoechten", Johannes Serwouters merkt naar aanleiding van zijn
treurspel Den trotsen Leo en Philippus de Goede (1658) op, dat
hij er „nut en voordeel" mede beoogd heeft, Coenraad Droste
wijst in de voorrede van Themistocles nog op een anderen vers
-reglvanHotius:
Aut prodesse volunt aut dclectare Poctae.
Hoe onze vaderen in het algemeen over de stichtelijkheid van
het tooncel dachten, vindt men in een volgend hoofdstuk uit
aangetoond.
-voerig
Het is dus niet alleen de eenvoudige, ietwat stroeve toon der
Horatiaansche wetten geweest, die ze juist in Nederland zoo
') Arist. foet. IV: tJ te yáC Ett,tttTailat troptpotiiv toi uvJlunnoe ^x natu3lwv
Fati, xai touc(j) 8tarprf,ouvc ii i ' t1d2ow dwo, ii (4tut)t6xtjtatdv fart, xai zijp
yaíry zois lttptíl^tta(vt ircivcac.
2 ) Scaliger Poel. 1 t : Jinis docendi cum dtlectalione, en 111 97: neque enim eo tantum
speclandum esl, ui speclatores vel admirenlur vel percellantur, id quod Aeschylum lactiia.sse ajunt critici : sed ei docendi, monendi ei deleciandi.
`i) In afkeurender zin vermeld bij Strabo, Geogr., 1 2.3.
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populair maakte, maar vooral ook de ethische strekking. Het
didactische element, dat in onzen volksaard weerklank vond,
moet deze kunstleer voor de Nederlanders een bijzondere bekoring gegeven hebben. Zoo werd Horatius bij ons de kunstwetgever bij uitstek, en hij bleef dat langen tijd. Dat Andries
Pels in den tijd, waarin het Fransch-classicisme hoogtij vierde,
het toch nog wenschelijk achtte, de Horatiaansche wijsheid „op
onze tyden én zéden te passen" is kenschetsend. Uit andere
schrijvers had hij nooit zooveel kunnen putten, dat inderdaad
op de Hollandsche zeden te passen was.
Behalve Aristoteles en Horatius heeft de Oudheid geen kunst
strengen zin des woords opgeleverd. Longinus,-wetgvrsind
dien men nog zou kunnen noemen, werd in ons land eerst in de
achttiende eeuw bekend. Maar ook aan de practijk der Ouden
kon men regels voor de kunst ontleenen. Zoo zoekt Jan Vos in
de voorrede zijner Medea, waarin hij Horatius minstens even
heftig bestrijdt als Aristoteles, zijn argumenten in de practijk
van Seneca. Ook Plautus en Terentius dienden als voorbeelden
en konden daardoor voor onze theorie van beteekenis worden,
al vindt men hen zelden geciteerd. Rodenburg wijst er in zijn
Eglentiers Poëten Borstweringh op, dat geen van beiden zich getrouw aan de eenheid van tijd, die in het drama een handeling
van langer dan één dag heette te verbieden, gehouden had. Dirk
Buysero, die Terentius' Heautontimorumenos ofte Sel f s-Queller
vertaalde, vindt in de superioriteit van Terentius boven Plautus
een aanleiding om blijspelen aan te prijzen, waar het in de eerste
plaats om „het uytdrucken van alderhande menschen, manieren en aert" te doen is. Zoo heeft de vergelijking dier twee
comici het hare bijgedragen tot de kuisching van het Nederlandsche blijspel tegen het einde der zeventiende eeuw.
Na de Antieken komen de groote philologen der Italiaansche
Renaissance voor onze kunstleer in aanmerking. Hun invloed,
hoe groot wellicht ook op geleerden als Heinsius en Vossius,
was voor onze dichters van weinig beteekenis. De belangrijkste
van allen was ongetwijfeld Scaliger, wiens Poetica in 1561 het
licht zag. Ofschoon zijn theorie der poëzie op die van Aristoteles
opgebouwd is, heeft hij toch, sterk formalist en nuchter ver
als hij was, al het mogelijke gedaan, om boven de-standmech
Grieken de Romeinen in top te zetten en een onbeperkte navol-
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ging van hen aan te bevelen. De bezwaren, die hij tegen Homerus
ontwikkelde, moesten slechts dienen om Vergilius te vuriger te
vergoden. Naast dezen plaatste hij Seneca, op wiens practijk
zijn opvatting over de tragedie grootendeels berust. Dat was
natuurlijk een standpunt, wel geschikt om hem bij de Hollanders in aanzien te brengen. Toch zijn het slechts de meest geletterde onder onze dichters, die zijn naam noemen. Rodenburg
verzekert ons in zijn Borstweringh: „(',helooft met Scaliger dat
gheen Philosoophs lecringhe grooter deughden- lievers kan maecken, als het lezen en verstaen van Virgyls vaerzen." Voor Samuel Coster 1) behoort hij met Aristoteles, Horatius en Heinsius
tot degenen, die de dichters lezen moeten. Vondel had bij het
schrijven van Jephta ook Scaliger's lessen ter harte genomen.
Langedult vindt het in de voorrede van Christus Lydende en
Verheerlykt van belang, Scaliger's definitie van de tragedie naast
die van Aristoteles te plaatsen. Maar daarbij blijft het dan ook.
Veel lessen, die bij Scaliger voorkomen, vindt men ongetwijfeld
bij onze dichters terug, maar dat zijn juist die, welke hij weer
aan Horatius ontleende. De leerstukken daarentegen, die hij
zelfstandig ontwikkelde, worden door de Hollanders niet genoemd. De leer der `poëtische decentie' en die der `dichterlijke
gerechtigheid', beide in Engeland geliefd, kent men bij ons wei
Zijn indeeling der poëzie in drie soorten, zijn onderscheiding-nig.
tusschen tragedie en comedic, tot het verschil tusschen de Ilias
en de Odyssea herleid, gaan aan de Nederlandsche critiek voorbij. Men heeft in ons land aan Scaliger niet veel meer eer gegeven, dan aan gewone commentatoren.
Van de talrijke commentatoren, die zich in den loop der zestiende eeuw in Italië op de Poetica van Aristoteles wierpen, heeft bij
ons uitsluitend Vondel kennis genomen. De man, die in de kunst
de grootste meester was, heeft het zich ook in de theorie getoond.
Zijn voorredenen en verhandelingen zijn het belangrijkste, wat
onze litteratuur op dat gebied aan te wijzen heeft. Voor het Voorberecht van Jephta las hij de commentaren van Francesco Robortello 2 ) ( 1548), Vicenzo Maggi en diens helper Lombardi (155o)
en anderen. Castelvetro's werk Poetica d'Aristotele vulgarizzata e
sposta (1570) zal Vondel met genoegen gelezen hebben, daar deze,
') Voorrede van Isabella (16iM).
2 ) Ook geno(md in de opdracht van Koning Edipus.
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onafhankelijk van geest als hij was, het gewaagd had de Grieken
boven de Romeinen, Homerus boven Vergilius te stellen 1). De
strenge formuleering van de dramatische eenheden, welke Cas
eerst gegeven heeft 2 ), en die Scaliger o. a. van hem-telvroh
overnam, heeft ook op Vondel indruk gemaakt. Ook de Prolusiones et Paradigmata Eloquentiae van Famianus Strada (1617)
schijnt Vondel gekend te hebben, evenals de Poétique van Jules
de la Mesnardière (1640), den bewonderaar der Nederlandsche
philologen en den voorganger van Corneille in de leer van het
poëtisch decorum. Eigenaardig is liet, dat Vondel Tasso met zijn
Discorsi (1587) niet onder de Italiaansche theoretici noemt, die
hij kende; in Engeland is diens invloed op dichters als Milton
en Dryden aangewezen 3 ).
I)e groote Nederlandsche philologen der zeventiende eeuw zijn
nauwelijks tot onze nationale dichter-theoretici te rekenen, zelfs
niet Heinsius, al gold deze bij sommigen ook als de eerste Nederlandsche dichter zijns tijds. Immers zij schreven niet in de
eerste plaats voor de mannen van de kunst, doch voor die der
wetenschap. Vandaar ook hun geringe bekendheid bij onze dichters, die liever Horatius dan Heinsius citeerden, en die zijn De
Tragocdiae Constitutione (1616) stellig niet als richtsnoer voor
hun arbeid gebruikten, zelfs al hadden ze misschien zijn Latijn
vertaling van Aristoteles' Poetica of zijn geannoteerde editie-sche
van Horatius gelezen. In Coster's Isabella staat hij met Aristoteles, Horatius en Scaliger op het lijstje der autoriteiten op letterkundig gebied, Vondel herlas zijn werken voor Jephta's Voor berecht, Buyserol) stelt zijn inzicht boven dat van Lipsius, wanneer
hij aan Terentius de eereplaats vóór Plautus toewijst. Beroemd was
Heinsius in ons land wel, maar van den invloed zijner geschriften
op de dichters blijkt in liet buitenland meer dan ten onzent. Het is
bekend, hoezeer zijn denkbeelden dc interpretatie van Aristoteles
door geheel Europa beïnvloedden, en hoe dichters als Corneille, Racine en Dryden zich op hem beriepen. De ideeën, die hij naar aan
Aristoteles en Horatius ontwikkelt, keeren bij hen-leidngva
terug. In ons land evenwel is zoo iets een uitzondering. Belang')
2)

Vgl. Saaintsbiiry, a. w., blz. 186.
Geciteerd bij C. Gmtiory Siuith, a. w., I 398: /.a mulalione tragica non

con esso seco se non una giornala cd un luogo.
*l) Vgl. Saiutsbury, a. w., ble. 93.
') Opdracht van Bleu vertaalden Heautontimorumenos.
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wekkend is in dit opzicht de voorrede van het genootschap Nil Vo
bij het treurspel Het huwelijk van Orondates én-lentibusArdm
Statira, waar de stof der tooneelspelen in „eenvoudige" en ,,ingewikkelde verdeeld wordt, of met „Latijnsche kunstwoorden" : f abulae simplices et im7lexae. Het ligt voor de land, hier aan direkten
invloed van het zesde hoofdstuk van De Tragoediae Constitutione
te denken, waar diezelfde termen genoemd en besproken worden. Zulks een geval blijft echter een uitzondering. Afgezien van
Coster, Vondel en enkele anderen, hielden onze dichters zich
met geleerde geschriften weinig op.
Van Vossius' De Artis Poeticae Natura ac Constitutione ( 16 47)
ook wel kortweg naar het tweede gedeelte Institutiones Poeticae
genoemd, hebben zij nog minder notitie genomen dan van Heinsius. De oorzaak daarvan ligt niet alleen in het zooveel latere
jaar van verschijning, maar vooral in den aard van het werk,
dat nog minder voor de practijk berekend is, en zich in de eerste
plaats met theoretische kwesties en historische beschouwingen
bezighoudt. Ook in het buitenland moest Vossius' roem voor
dien van Heinsius wijken. Bij ons las Vondel hem natuurlijk,
evenals Langedult, die hem naast Aristoteles en Scaliger als
autoriteit noemt, om de oude herkomst der treurspelen te bewijzen. Maar daarbij blijft het.
Als derde staat naast Heinsius en Vossius het Delftsch orakel, Hugo Grotius. Wanneer St. Evrémond 1 in later jaren uit
roept: „Vous avez raison, Messieurs, vous avez raison de vous
moquer des Songes d'Aristote et d'Horace, des rêverics de Heinsius et de Grotius, des caprices de Corneille et de Ben f onson,
des fantaisies de [lapin et de Boileau", dan blijkt daaruit, hoe
Grotius ook op het gebied van de letterkundige theorie, vooral
die van het drama, tot de eersten van zijn tijd gerekend werd.
Die vermaardheid had hij te danken aan de voorrede zijner Latijnsche vertaling van Euripides' Phoenissae, die Vondel weliswaar alleen in zijn Voorberecht voor Jej5hta citeert, maar die ongetwijfeld van veel verder strekkenden invloed op diens dramatisch werk geweest is. Intusschen is die voorrede niet in de eerste plaats als een verzameling van kunstwetten bedoeld, doch
veeleer als een onderzoek naar de door Euripides gevolgde prac-

,

)

') St. Evrérnond, Oeuvres mêlées ed. Giraud, II 414.
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tijk, aan de hand van de Aristotelische kunstleer. Ook Horatius
en Scaliger schijnen van invloed op De Groot's inzichten geweest
te zijn. Belangrijk is het vooral, dat De Groot de Grieksche tragedie ver boven de Latijnsche stelt, daarmede van Scaliger en
van vele tijdgenooten afwijkende. Ongetwijfeld heeft dit oordeel van De Groot er veel toe bijgedragen, om ook Vondel tot
de studie van het Grieksch te drijven. En de uitvoerige analyse,
die De Groot hier van een Grieksch drama geeft, niet minder.
De grondslag van de erkenning van zoovele autoriteiten in
zake litteraire theorie lag in de onbeperkte bewondering, die
men voor de classieke Oudheid koesterde. Waar de Oudheid
voorging, was het voor velen niet twijfelachtig, of de nieuwe tijd
behoorde slaafs te volgen. Een uitzondering was het, wanneer
een schrijver ook voor de Modernen onafhankelijkheid opeischte,
gelijk Tassoni het in Italië waagde (Pensieri Diversi, 1612).
Eerst toen in Frankrijk het Fransch-classicisme opkwam, kon
ook de meening veld winnen, dat de nieuwe tijd op het gebied
der dramatische poëzie wat eigens te geven had, dat op één lijn
met de werken der Ouden te stellen was. In zijn Discours sur
l' Utilité et sur les Parties du Poème Dramatique zegt Corneille:
„Nous ne devons pas nous attacher si servilement à leur imitation [nl. der Antieken], que nous n'osions essayer quelque chose
de nous-mêmes, quand cela ne renverse point les règles de l'art";
maar hij acht het toch nog noodig deze stelling met een paar
uitlatingen van Horatius te bekrachtigen:
Nec minimum meruere decus vestigia Graeca
Ausi deserere,
en:
0 imitatores, servum pecus!
Kort daarop echter komen enkelen voor de Modernen niet
alleen onafhankelijkheid, maar zelfs meerderheid opeischen. Het
begint in de wetenschap, zooals blijkt uit het Fragment du Vide
(1663) van Pascal, die evenwel in poëzie en welsprekendheid de
Ouden nog bovenaan stelt. Weldra echter vernemen wij den
eisch van algeheele meerderheid voor de Modernen, bij schrijvers als Perrault (Parallèle des Anciens et des Modernes, 1687'92) en Fontenelle (Digression sur les Anciens et les Moderns,
1688), tegen wie Dacier en Boileau het voor de Oudheid opna-
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men. Het is de vermaarde 'Querelle des Anciens et des Modemes'
die ook naar andere landen oversloeg, en zich ten onzent in
den Poëtenoorlog gelden deed.
Intusschen was in Nederland het vraagstuk van de meerdere of mindere voortreffelijkheid van de Antieken tegenover
den eigen tijd reeds lang aan de orde geweest. Het is een kwestie,
niet te verwarren met het geschil tusschen de voorstanders van
het classieke en die van het Spaansche drama. Het geldt hier
een strijd uitsluitend tusschen de aanhangers van de classieke
kunstleer onderling, waarvan bij enkelen de meening post vatte,
dat de moderne tijd haar nog dieper en juister begrepen had dan
de Antieken zelve.
De vroegste denkbeelden omtrent gelijkstelling van den nieuwen tijd met de Oudheid vindt men op het gebied van de taal
In Italië had, na vele voorloopers, Salviati in 1564 de Toscaansche taal boven alle overige oude en nieuwe talen gesteld. In
denzelfden geest, maar wat bescheidener, pleit Du Bellay in
1 549 voor het Fransch, evenals Mulcaster in 1582 voor het Engelsch 1). De werken van de Amsterdamsche kamer In Liefde
Bloeyende waren door denzelfden geest ingegeven. Maar dergelijke inzichten omtrent de taal konden niet zonder meer op de
letterkunde overgedragen worden.
De strenge leer omtrent de litteraire meerderheid of minderheid der volken is deze: hoe ouder, hoe beter; of met andere
woorden: Griekenland boven Rome, Rome boven de Modernen.
Wij vinden die leer verkondigd door Hugo de Groot in de Prolegomena der Phoenissae, en vooral Vondel heeft zich gedurende
zijn geheele leven streng aan haar gehouden. In de voorrede van
Electra gispt hij de „walgelijcke opgeblaezenheit, waer van de
Grieken en Latynen hoe alouder, hoe vryer zijn", en naar aanleiding van Sophocles' Herkules in Trachin wijst hij erop, „hoe
de Latijnsche speelen van geleertheid gepropt zijn, maer boven
hunne kracht gespannen staende, met luit roepen en stampen,
de Grieken poogen te verdooven, die ondertusschen hunne natuurlijke stem bewaeren, en, gelijk afgerechte musikanten, met
kennisse begaeft, op de vereischte maet, de stem, naer den zin
der woorden, weeten te verheffen, en te laeten daelen, en hier1 ) Vgl. Spingarn, Hist. of Lit. Grit., bl. r61, 177, en C. Gregory Smith, a. w., bl,
LVII.

jO DE GRONDSLAGEN DER ZEVENTIENDE -EEUWSCHE THEORIE.

om, op den zangbergh, den prijs bij d'allerwijste keurmeesters
behouden" '). Voor Vondel lag dan ook Vergilius' hoogste roem
hierin, dat hij met succes aan Homerus ontleend had.
Deze leer van Grotius en Vondel echter, kon ten gevolge van
de geringe bekendheid van het Grieksch nooit de algemeen aanvaarde worden. Voor dc meeste onzer dichters bleef Rome het
doorluchtig voorbeeld. Evenwel, de vage wetenschap, dat Rome
in Athene zijn meester gekend had, wekte een zekere vrijmoedig
om ook de eigen kunst als min of meer gelijkgerechtigde-heid
naast die van de Romeinen te plaatsen. De gewoonte, om de
levende groote mannen soms op overdreven wijze in dc lucht
te steken, droeg daartoe liet hare bij. Toen dc Kamer In Liefde
Bloeyende in 1628 de werken van Hooft uitgaf, noemde zij liet
zijn groote verdienste, dat hij Vergilius even waardig had weten
na te volgen als deze liet Homerus had gedaan; maar tevens
kwam zij daarbij ronduit voor haar meening uit, dat de Hollander
den Romein had overtroffen. Een tiental jaren later verklaart
Cornelis Luidewijck van der Plasse, de uitgever van Bredero's
werken: „Wij hebben onsen Homerus, Pindarus, Virgilius, ende
Terentius, ons en ontbmcckt niet anders als opmerckinge om
die wel te teren, wy en hoeven ghcen Uytlanders aen te bidden, naedemael wy soo trcffelijcke Inlanders hebben die onse
Moeders tale shrteteckcn; Heynsius en de Hoo/l zijn onse Homerus
Vondel onsen Pindarus, Koster onsen Virgilius, ende den (och !)
af-gheleefde I;redero onsen Terentius."
Een dergelijk weldadig aandoend zelfbewustzijn, hoe panegyrisch ook bedoeld, kon niet in eens verdwijnen, zelfs niet bij
een jonger geslacht, dat de gaven en de energie der vaderen miste.
Toen ontstond echter de behoefte om de eigen wijsheid ook theoretisch te rechtvaardigen. Men wees daarbij op de onafhankelijkheid, die Rome voor zich tegenover Griekenland had ver
ook voor Corneille aanleiding was geweest, om zicli-langd,ei
ten deele van het Romeinsche juk te ontslaan. Het belangrijkste
argument, (lat hij deze redeneering naar voren gebracht wordt,
is dit: ieder volk heeft zijn eigen aard, ieder land zijn eigen
„lucht" of klimaat, en ook de tijden blijven niet dezelfde. In
') Iii iii itpiliacit van I/igeniri neemt Vondel echter aan, dat de beste Rn n insche
reurspe len vr - Inrit zijn gegaan, vn dat alleen ren overschot uit den vervaltijd, 'i'
naarn van Seneca, be• waal I is.
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Italië, Frankrijk en Spanje hadden al velen dit betoogd 1 ), en in
den loop der zeventiende eeuw begint ook Nederland het in te
zien. In de voorrede van Jan van Leiden en Barent Kni75^ierdolling (1662) verklaart Joan Dullaart uitdrukkelijk: „Dat dan de
Tooneelwetten bij de Grieken en Latijnen ingevoert, nu somtijts
mede na den aart en landen der volken verandert worden, kan
ik, mijns oordeels, (hoewel vele daar tegen zijn) niet ongerijmt
vinden. Yder staat het vry hier in zijn keus te nemen, zonder zich
aan 't gebruik der ouden te verbinden. Zoo doen de de deurluchtige Italianen, geestige Spanjaarden, welsprekende Fransen en
geleerde Engelsen, in hare Treur- en Blyspelen." Jan Vos 2) is
er van overtuigd, dat de Horatiaansche wetten alleen voor de
Romeinen en allerminst voor ons geschikt waren; zij toch konden bijvoorbeeld de op de planken nagebootste gruweldaden niet
gelooven, daar zij, dank zij den gladiatorenspelen, aan echt bloed
gewoon waren; maar in ons land en in onzen tijd was-vergitn
dat iets geheel anders! Lodewijk Meyer 3 ) geeft de plaats bij
Corneille weer, waar deze het voor een zekere mate van vrijheid
tegenover de Ouden opneemt. Voor Andries Pels 4 ) zijn „alle
nieuwicheden niet verwerpelijk ", en in vele opzichten is hij overtuigd modernist. De leden van het kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum zijn er blijkens de voorrede hunner Gelijke Twelingen van doordrongen, dat de andere zeden der Ouden ook andere
eischen voor hun tooneelspelen medebrachten. Bij deze laatste
opvatting sluit ook Bernagie zich in zijn voorrede van het
zinnespel De Mode aan, en hij vindt in zijn overtuiging zelfs
de aanleiding, om die voorrede tot een historische verhandeling
over bloei en verval van het tooneel te laten uitdijen.
Er bestaat echter een groot verschil tusschen het bescheidenlijk opeischen van een matige zelfstandigheid en het brutaalweg
afkondigen van de eigen meerderheid. Vóór de'Querelle des Anciens et des Modernes' heeft dat bij ons eigenlijk alleen Jan Vos
gewaagd. Hij verwerpt de wetten van Horatius, omdat die voor
onze tijden en voor ons volk ten eenenmale onbruikbaar zouden
zijn, maar tegelijkertijd laat hij doorschemeren, dat de tijdge') Vgl. Spingarn, Hist. of Lit. Grit., bl. 235 vgg.
2) Voorrede van Medea.
3) Voorrede van het Ghulde Vlies.
4 ) Opdracht van lulphus.
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nooten eenmaal heel goed de meerderen der Antieken kunnen
blijken: is ook in de wijsbegeerte Aristoteles niet door Cartesius
overtroffen? Er ligt moed en overtuiging in het streven van Jan
Vos. Wij zouden er eerbied voor hebben, als wij in zijn persoon
iets meer konden ontwaren, dan den eigenwijzen glazenmaker,
schrijver van Aran en Titus, van de klucht van Oene, weldra ook
van het spektakelstuk Medea, die schouwburgdirecteur geworden was, en door Vondel 's stuwen in de richting van het Classicisme bang begon te worden voor zijn broodje. Daarom zijn wij
huiverig, hem zoo maar naast Lope de Vega te plaatsen, die, hoezeer ook de Aristotetische regels als de eenige juiste erkennend,
het waagde onomwonden te verklaren: „Ik schrijf blijspelen,
volgens de kunst, die zij geschapen hebben, wier eenig doel de
toejuichingen van het publiek waren. Waarom zouden wij het
publiek, dat nu eenmaal voor zulke zotternijen betaalt, niet
geven wat het begeert?"
Na Jan Vos komt het Fransch- classicisme den strijd voor de
heerschappij der Modernen boven de Ouden voortzetten. Doch
daarvan kon eerst sprake zijn, toen eenmaal in Frankrijk die
strijd aan de orde gesteld was, dus in het laatste tiental jaren der
zeventiende eeuw. Voor Andries Pels en de zijnen was Horatius
nog de hooge autoriteit, al eischten de moderne tijd en de ver
zeden zekere wijzigingen in zijn kunstleer. In de prac--ander
tijk was het Fransch-classicisme reeds met al zijn consequenties bij ons aanvaard en daarmede het nationale classicisme onttroond, toen ook de theorie zich dien overgang bewust werd en
zich bij den tijdgeest aansloot. Vóór de achttiende eeuw geschied
de dat niet a). En het is niet vreemd, dat de eerste, bij wien wij
dat nieuwe geluid vernemen, de treurspeldichter van FranschVlaanderen, is, Michiel de Swaen, wiens werken in 1700 te Duinkerken verzameld werden uitggeven. Ondubbelzinnig klinken
de woorden in de opdracht zijner vertaling van De Campistron's
1)

-

') Vgl. Spingarn, Hist. of Lit. Crxt. bl. 233 vg.
) Een ondergeschikte kwestie, die ook tegen het einde der zeventiende eeuw de
gemoederen begon te beroeren, maar eveneens eerst in achttiende eeuw in Holland
doordrong, is de vraag omtrent den voorrang tusschen Homerus en Virgilius. In de
zeventiende eeuw stelde men op voorbeeld van Scaliger algemeen Vergilius bovenaan. Bij ons week vrijwel alleen Vondel van olie opvatting af, evenals deze ook de
Grieksche tragici boven Seneca plaatste. De nieuwere inzichten omtrent de hooge beteekenis van Homerus, die o. a. Méré in Frankrlijk verkondigde, werden eerst veel
later in ons land overgenomen.
2
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A ndronicus ons tegen: „Ende voorwaer men segghe wat men wil,
van de Grieken ende de Romeynen, niet en is er te vergelijcken
bij de Fransche tonneel-spelen, oock is het onmoghelijck jets
volmaeckt uyt te wercken, ten zij de selve naervolghende: ende
daer en is niet dat anders kan doen spreken, dan d'inghenomentheyt die men heeft voor sijn eyghen Natie." Zoo werd de meerderheid van Frankrijk boven Griekenland en Rome voor het
eerst uitgebazuind. Dat beteekende meteen de zegepraal van het
Rationalisme over de humanistische kunstbeschouwing.
Het Fransch-classicisme heeft het Rationalisme in al zijn
strengheid in de kunstleer binnengeleid. Gold de Aristotelische
en zelfs de Horatiaansche leer nog als een ideaal, dat boven de
practijk zweefde, waar men naar streven moest, zonder het in
zijn vollen omvang te kunnen verwezenlijken, de theorie der
Fransche tragici was een code van regels, die de dichter in practijk te brengen had, op straffe van als minderwaardig te worden
uitgeworpen. Van Aristoteles mocht men nog afwijken, van Corneille en Racine niet meer. De laatstgenoemden toch waren zelf
tooneeldichters geweest, die de eischen der practijk in ieder opzicht konden beoordeelen; hun positie was dientengevolge geheel anders dan die van den Griekschen wijsgeer en den Romeinschen lierdichter. Voortaan wordt de theorie strenger, maar ook
enghartiger. De Aristotelische leer wordt met de Rede gelijkgesteld. Maar het woord `rede' is een dier vaktermen, die in den
loop der eeuwen een evolutie hebben doorgemaakt. Wat in 1600
`rede' heette, bestond in 1700 niet meer. Eerst vatte men onder
het woord `rede' de grondgedachten van de wijsheid der antieke
philosophen samen, zooals het Humanisme die had doen kennen. Toen schuilden in dien term nog diepten van den menschelijken geest weg, van wier bestaan men zich eerst kort geleden
bewust geworden was. In 1700 echter is `rede' iets vlaks en flauws
geworden, het is synoniem met `sens commun' en de perspectieven van vroeger zijn voor het oog gesloten. Het ongeluk heeft
gewild, dat het woord `rationalisme' eer voor de geestesstemming der Z8e dan voor die der 17e eeuw bewaard zou blijven.
Corneille zag in, dat Aristoteles tal van vraagstukken betreffende het drama onopgelost had gelaten. Zijn drietal Discours
schreef hij, om die leemten aan te vullen. Wat wordt bedoeld
met eenheid van handeling? Hoever moet zich de eenheid van
VAN HAMEL.
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plaats en die van tijd uitstrekken? Wat is waarschijnlijkheid?
Ziedaar de problemen, die Corneille aanroert. De oplossing geeft
de rede, de `sens commun', hem in. En hij gaat zoover in zijn aan
voor deze nieuwe godheid, dat hij zelfs Aristoteles' ge--bidng
zag verwerpt, wanneer de rede het niet steunt. Van de eenheid
van tijd zegt hij in zijn Discours sur les trois Unités: „Beaucoup
réclament contre cette règle, qu'ils nomment tyrannique, et
auraient raison, si elle n'était fondée que sur l'autorité d'Aristote; mais ce qui la doit faire accepter, eest la raison naturelle
qui lui sert d'appui."
Corneille beschouwt zich als den exegeet van Aristoteles en
Horatius. Tal van nieuwe leerstukken op dramatisch gebied heeft
hij afgekondigd, die, gegrond op de rede als zij heetten, als ware
geloofsdogmata werden aanvaard. Het poëtische decorum, de
leer van `genot volgens de regels' als doel der kunst, de 'liaison
des scènes', de verbanning van monologen, en de theorie van
mogelijkheid en waarschijnlijkheid, ziedaar enkele aanwinsten,
die de ideeënschat van de tweede helft der zeventiende eeuw
aan het Fransch-classicisme te danken had.
De Nederlandsche litteraire theorie heeft van geen der Modernen een zoo sterken invloed ondergaan als van Corneille. Vooral de leden van Nil Volentibus Arduum dweepten met hem.
Zij gebruikten zijn regels als aanvulling der wetten van Horatius,
zij putten hun wijsheid evenzeer uit zijn theorie als uit zijn
practijk.
Lodewijk Meyer gaat ook hier vooraan. In de voorrede van het
Ghulde Vlies noemt hij den Franschen meester al „een der voortreffelijkste Treurspeldichters". Op zijn voorbeeld voert hij bij
ons de spektakelstukken in. Op zijn gezag verklaart hij, dat in
strijd met de leer van Horatius onwaarschijnlijkheden in een
drama geoorloofd zijn, mits men maar onmogelijkheden vermijdt.
Nergens in het stuk is een vaste tijd of plaats aangeteekend, omdat Corneille het zoo wilde. Om dezelfde reden heeft hij in orakels
korte en lange regels door elkaar gebruikt. En Meyer's hoogste
doel bij dat alles is: „behaaghen volghens de reeghelen der kunst ",
„plaire selon les règles"!
Nog verder gaat Meyer in zijn Verloofde Koninksbruidt. De
uitvoerige voorrede van dit stuk, waar alle bijzonderheden omtrent den bouw in bedrijven of de drie eenheden besproken wor-

DE GRONDSLAGEN DER ZEVENTIENDE -EEUWSCHE THEORIE.

35

den, is niet anders dan een omschrijving van Corneille's

Discours. Anderen hebben zich bij Meyer aangesloten. In de
voorrede van De Wanhebbelijke Liefde keuren de leden van Nil
Volentibus Arduum liet herhalen van een rijmwoord binnen zestig regels af, omdat Corneille daarin was voorgegaan. En Bernagie 1) verdedigt letterkundig plagiaat met een citaat uit Corneille,
terwijl hij het ongestraft blijven der ondeugd in zijn stuk verontschuldigt door erop te wijzen, dat deze z.g. dichterlijke gerechtigheid volgens Corneille geen regel van de kunst was.
Het Fransch-classicisme beheerschte voortaan de Nederlandsche kunsttheorie. Alleen den laatsten stap heeft de zeventiende
eeuw nog niet gedaan: Racine heeft Corneille nog niet verdrongen.
Toen men in practijk al grooter bewondering voor den eerste
dan voor den laatste begon te koesteren, bleef Corneille, met
Horatius, de kunstleer nog beheerschen. Racine's theorie van
`Raison' en `Bon Sens', die de gansche wereld verbinden, overal
dezelfde zijn, el dus als eenig aannemelijk richtsnoer dienen te
worden erkend, is nog niet aanwezig. Als Bernagie zich in de voorrede van Paris en Helene ook op Racine beroept om zijn plagiaat
goed te praten, dan geschiedt dat op grond van diens practijk,
niet van zijn theorie. En Tomas Arendsz, een ijverig lid van
Nil Volentibus Arduum en bewonderaar van Racine, van wien
hij verscheidene treurspelen vertaalde, toont zich met de dramatische inzichten van den meester zelfs niet in allen deele ingenomen. In Iphigenia voert hij nieuwe sprekende personen in en laat
hij den terugkeer van Iphigenia met Achilles van het altaar op
het tooneel vertoonen in plaats van alleen verhalen, ten einde de
levendigheid van het stuk te verhoogen. In Mithridates gaat hij
op gelijke wijze te werk. Racine's kunstbeginsel kon nog geen ingang vinden bij onze dramaschrijvers der zeventiende eeuw.
Het treft telkens weer opnieuw, dat onze zeventiende -eeuwers
zoo weinig van het grootsche, het monumentale in het Franschclassicisme hebben gevoeld. Wij zien hen er een aantal voorschriften en bijzonderheden aan ontleenen, zonder dat zij blijk geven
de groote gedachte verstaan te hebben, die aan dat alles ten
grondslag ligt. Hoe anders is de interpretatie van de wetten van
Aristoteles en Horatius niet alleen door Vondel, maar ook door
1)

Voorrede van Paris en Helene.
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vele mindere talenten, dan die van de leer der Franschen door
Pels en Meyer! Het is, alsof de tijdgeest nog slechts door het
détail geboeid kon worden, en alsof de lust tot haarklooven de
gave van groot te zien had afgestompt. In den tijd, waarin onze
litteratuur zelve het diepste zinkt, komt ook de letterkundige
theorie tot haar ergst verval. Maar voor de theorie is dat nog
droeviger dan voor de practijk, daar juist hier het ontbreken van
iedere oorspronkelijke gedachte zoo duidelijk aan het licht
treedt. En dat met het vooruitzicht, dat nog drie kwart eeuw
verloopen moesten, voordat Van Alphen zou optreden!

HOOFDSTUK III.
ALGEMEENE KUNSTBEGINSELEN.

Volgens Aristoteles bestaat de kunst in groírwowty en gig3lcrs,
scheppen en navolgen. In deze uitspraak ligt de grondslag van
het denkbeeld, dat alle kunst nabootsing is, een denkbeeld, waardoor de kunstbeschouwing van de geheele zeventiende en achttiende eeuw beheerscht werd. De Humanisten namen het van Aristoteles over, eerst in Italië, later ook elders. Bij onze groote
philologen keert het telkens terug. Voor Heinsius is „tota poësis
imitatio" en de tragedie noemt hij „seriae absolutaeque actions,
et quae justae magnitudinis sit, imitatio". En Grotius 1) ver
rt nog eens uitdrukkelijk: „Optimus non cum vulgo, sed ex-kla
arte loquendi magister Aristoteles, poësin esse dicit imitationem
humanarum actionum."
De imitatie-leer werd door alle dichters, meestal stilzwijgend,
overgenomen. Was er in Italië nog verzet tegen gehoord, zooals
van Fracastoro 2 ), die ervoor waarschuwde, dat men aan de hand
dezer theorie Empedocles en Lucretius geen dichters kon noemen,
en den Vergilius der Aeneis wèl doch dien der Georgica niet als
poëet mocht beschouwen, na de zestiende eeuw komen zulke
uitlatingen niet meer voor, althans niet in Nederland. Het idee
`kunst is nabootsing' wordt steeds algemeener, en zelfs de heftige
tegenstander van den Stagyriet, Jan Vos, spreekt van „nagebootste menschenmoord"').
Waarvan evenwel is de kunst een nabootsing? Het is bekend,
dat het latere Classicisme den inhoud der nabootsing trachtte te
bepalen door den term: de natuur. Iedere kunstleer intusschen
1) Prolegomena der Phoenissae.
2) Vgl. Spingarn, Hist. of Lit. Grit., bl. 4o vg.
3) In hoeverre Aristoteles met uiui7a&s hetzelfde bedoeld heeft, wat wij met
'nabootsing' aanduiden, is een vraag, die hier niet gesteld behoeft te worden. In de
zeventiende eeuw bestond geen twijfel omtrent de juistheid dezer vertaling.
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wordt op de natuur gebaseerd, doch alle vatten den zin van dit
woord verschillend op.Wie de geschiedenis van het woord 'natuur'
ging schrijven, zou tevens een weerspiegeling gevenvande ontwikkeling van den menschelijken geest. Gewoonlijk wordt opgegeven, dat de term 'natuur' op het gebied der aesthetica zijn
ontstaan aan den philosooph Seneca') te danken heeft. In het
tijdvak der Renaissance werd hij door Vida, Montaigne 2 ) en
tallooze anderen, vooral in Frankrijk, overgenomen. In den loop
der zeventiende eeuw wordt vervolgens de beteekenis van het
woord nader omlijnd. Men duidt er de geordende wereld in tegen
zuivere verbeelding mede aan, — dus heel iets-stelingod
anders dan wij tegenwoordig eronder verstaan zouden. Wanneer
Hobbes eenmaal de wijsgeerige gedachte van het mechanisch
heelal heeft uitgesproken, wordt deze ook van beteekenis
voor het natuurbegrip in de kunst; immers hij geeft daarmede
aan het woord 'natuur' cle wijsgeerige basis, waaraan de zeven
eeuw zoozeer behoefte had, en die de Oudheid niet had-tiend
kunnen vinden. Zoo was een nieuw pad gebaand, waarlangs het
Rationalisme in de kunstleer kon binnendringen. De strijd tegen
rhetorica en 'concetti' wordt voortaan onder den vaan der natuur gevoerd. Onder alle letterkundige genres wordt thans, sterker dan ooit te voren, het drama verheerlijkt, omdat dit de volmaaktste nabootsing der menschelijke natuur te zien gaf.
Dit is echter de natuur-opvatting van het strenge Classicisme,
die een der grondslagen van het Rationalisme werd. In de eerste
helft der zeventiende eeuw kon zij onmogelijk reeds zoo vaste vormen aangenomen hebben. De inhoud van den term 'natuur' is dan
nog vrij vaag. Dat is waarschijnlijk een van de oorzaken, waardoor hij toen bij de letterkundige theoretici weinig ingang vond.
Bij Aristoteles 3 ) is Putrry niet een van de scherpst omlijnde vaktermen, en 'natura' bij Horatius evenmin. Wanneer Scaliger
(Poet. I i) zegt: „At poeta et naturam alteram et fortunas plures
etialn ac demum sese isthoc ipso perinde ac Deum alteram efficit",
dan kon zulk een uitlating er ook niet toe bijdragen, om den term
`natuur' als basis van het kunstbegrip bij de moderne theoretici
') Zie Epistula qo en de voorrede van De Sapient Ia.
2) Vgl. Essais, III 22, 13.
3) Waar deze over de tragedie spreekt (Poetica VI), noemt hij haar dan ook niet een
nabootsing der 'natuur' doch van 'handelingen' en van 'het leven'.

ALGEMEENE KUNSTBEGINSELEN.

39

populair te maken. Althans niet bij de Nederlanders, die toen
nog uitsluitend bij de Classieken zwoeren, en die behoefte aan
stevigheid, aan houvast hadden, en van vage kunstwoorden niet
gediend wilden zijn.
Wanneer het woord `natuur toch bij ons binnendringt, en
zelfs een zekere rol gaat spelen, ook lang vóórdat Rationalisme
en Fransch-classicisme het tot een bruikbaren vakterm stempelden, dan hebben wij dat ook niet aan onze aanhangers der classieke kunstleer te danken. Ditmaal is een andere richting aan het
woord, die in onze theorie weliswaar minder tot uiting komt,
maar toch niet miskend mag worden.
Sir Philip Sidney, die zoo veel van Scaliger ontleend had, en
van dezen ook het begrip `natuur' als element van den litterair
kennen, voerde het in zijn-theoriscndëathler
Apology for Poetry in, zonder er evenwel een beteekenis aan te
hechten, die van de opvatting zijner overige Italiaansche meesters
sterk afweek. „Only the Poet", zegt hij, „disdayning to be tied to
any such subsection, lifted up with the vigor of his owne inuention, dooth growe in effect another nature, in making things
either better than Nature brengeth forth, or quite a newe, formes
such as neuer were in Nature, as the Heroes, Demigods, Cyclops,
Chimeras, Faries, and such like". Blijkbaar behoort de verbeelding voor Sidney niet tot de natuur, en dientengevolge is het
begrip, dat hij in het woord legt, in overeenstemming met de opvatting der classicisten. Tegelijkertijd echter is de beteekenis
vager, minder scherp omschreven, minder dogmatisch, zooals
men het ook bij een Engelschman uit het Elizabethaansche tijdvak verwachten zou.
De Nederlandsche bewerker van Sidney's verhandeling, Theodoor Rodenburg, nam de zooeven aangehaalde plaats in zijn
Borstwering over, en had daarmede ook het woord 'natuur' in
zijn kunstleer ingelijfd. Bij ons geldt Rodenburg als de voorman
der romantici in zijn tijd, en terecht. Vergeleken bij zijn Spaan
tijdgenoten evenwel, voor wie hij zoo groote bewondering-sche
koesterde, is zijn romantiek zeer gematigd, althans voor zoover
het zijn theoretisch inzicht betreft. Daarop wijst reeds het verschijnsel, dat hij zich Sidney's boekje ter vertaling uitkoos en niet
dat van Lope de Vega. Dezen laatste noemt hij met ingenomenheid, hij lascht zelfs midden in Sidney's vertoog een zinsnede in
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om den grooten Spanjaard te prijzen, maar als richtsnoer zijner
wijsgeerige uiteenzettingen kiest hij liever den Engelschen Aristotelicus dan den zooveel vrijzinniger Spanjaard. Er bestaat een
niet te miskennen overeenkomst tusschen Rodenburg en het Elizabethaansche Engeland: in de practijk vrijheid, en ordening
in de leer, zonder dat het dualistische daarbij gevoeld werd. Voor
ons gevoel ligt er iets vreemds in, wanneer we den auteur eener
eerbiedwekkende reeks romantische drama's hooren aandringen
op... stichtelijke en leerrijke voorbeelden en een geoefend geheugen bij den dichter.
Intusschen, bij Rodenburg was de natuur sterker dan de leer.
Al deed hij al zijn best, om althans in de theorie niet geheel met
het Classicisme te breken, al richtte hij zijn inzichten naar die van
Sidney en voerde dientengevolge diens humanistisch natuurbegrip in zijn beschouwingen in, dat zijn hart het anders voelde
blijkt duidelijk uit een andere plaats in de Borstweringh, in het
niet vertaalde gedeelte, waar hij een gansch anderen toon aanslaat, die beter past bij den traditioneelen vertegenwoordiger
der romantische idealen van zijn tijd. „Maer den Poeet heeft zijn
eyghenschap en wezen uyt de natuere, aengheport door een levendige vernufticheyt des gheests, begaeft wezende met een Goddelijke instortingh", heet het daar, en Rodenburg verlangt van de
dichters, dat zij zullen „uytmunten in de kunst, ghelijck zy uytmuntende zijn in natuerlijcke begaeftheyt". De goddelijke instorting schijnt ditmaal voor Rodenburg synoniem te wezen met
de natuurlijke begaafdheid, en dus den dichter gegeven door
de natuur, waaruit hij zijn eigenschap en wezen put. Hoe modern
is deze gedachte opeens, te midden van al die verdere classicistische dogmatiek!
Toch is ook zij classiek. Het zeventiende-eeuwsch Classicisme,
dat een keuze deed uit den antieken gedachtenvoorraad, proclameerde de uitgekozen denkbeelden tot classiek, daarmede den
schijn wekkende, als moesten alle overige ideeën niet -classiek zijn.
Die voorstelling was evenwel volkomen onjuist. Het Classicisme
in de kunstbeschouwing is niet gesproten uit „de Oudheid ", maar
uit bepaalde antieke schrijvers, die men op een bepaalde manier
uitlegde. De romantische natuurgedachte, die wij zoo juist bij
Rodenburg ontmoetten, had hij aan Cicero ontleend. Ook zij is
dus naar haar oorsprong classiek. Zij is slechts niet classicistisch
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geworden, omdat Cicero nu eenmaal niet tot de litterair-theoretische autoriteiten der Oudheid werd gerekend 1 ).
Een enkele keer treffen wij bij onze verdere zeventiende eeuwers een natuurbeschouwing aan, welke dicht bij die van
Cicero en Rodenburg staat. Zij waren zich echter zóó weinig bewust, hoezeer deze in den grond van de eigenlijke classicistische
verschilde, dat zij haar met de Aristotelische leer der nabootsing
rustig lieten samengaan. Typisch is in dit opzicht een uitlating
van Adam Karelsz van Zjermes, den beroemden acteur, tevens
tooneeldichter, in de opdracht zijner Vervolgde Laura: „En of 'er
schoon gevonden wierden, die hier grootscher stijl, krachtiger
woorden, zoeter loopjes, meerder leering en minder feylen ver
Uw: E: E: zult bevinden, dit alles in volkomen -eyschnmogt:
niet te behoeven: Eerstelijk om dat de Natuur zelve, daar-heyd
dit een nabootsel van is, niet zonder gebreken gevonden wordt."
Is het niet een verwonderlijke methode, eigen tekortkomingen
te verontschuldigen door op de onvolmaaktheden der natuur te
wijzen? Voor ons is echter het belangwekkende in Van Zjermes'
woorden dit, dat voor hem de natuur niet de geordende wereld
is, maar veeleer alles, zooals het geschapen en gegroeid is, met
alle gebreken incluis: ook Thersites staat niet beneden de waardigheid van den kunstenaar. Zulk een opvatting is zoo modern of,
wil men, zoo romantisch als het maar kan. Des te verwonderlijker zou het kunnen schijnen, datVanZjermes de imitatie-theorie
niet over boord durfde gooien. Doch wie dat verlangde, zou ei schen, dat een dichter zich buiten den geest zijns tijds moet kunnen plaatsen.
Nog duidelijker spreekt de vrije opvatting van het natuurbegrip in de kunst bij Jan Vos, in de voorrede zijner Medea. Vos,
die het gezag van alle classieke en moderne kunstwetgevers verwierp, kende slechts één meesteres: de natuur. Wanneer zij
slechts door ervaring geholpen wordt, dan moet een dichter, die
') Ook uit Horatius, Ars Poet. 4o8 vg., is iets dergelijks te lezen, hoewel minder
duidelijk: „Natura fieret laudabile carmen an arte, Quaesitumst: ego nee studium
sine divite vena Nee rude quid possit video ingenium: alterius sic Altera poscit
opem res et coniurat amice ". Vgl. ook de vage aanduiding bij Aristoteles (Poetica
IX): G dè "0as og, C)a ree su á22a Stap pet, mal roux' 6otxe xa2 ig iBeiv, ijcoe
dia céxvt1v lj 8cá q nrrcv. Op deze uitspraken berust het zeggen van Vondel in
zijn Aenleidinge ter Nederduitsche Dichtkunste ; „ Natuur baert den Dichter; de Kunst
voedt hem op, dies geraakt niemant tot volmaektheit, clan olie de natuur te baet heeft,
waer uit de kunst haer leven schept ".
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van haar gaven iets meegekregen heeft, goed werk leveren. Daartegenover hebben kunstwetten geen waarde. Had ook de doorluchte vlootvoogd De Ruyter zijn roem niet alleen aan de gaven
der natuur en de vruchten der ervaring te danken? De natuur
echter is zelve niet aan orde gebonden: „Het leven der Groten én
kienen, dat men bij wijlen op de Tonelen laat sien, bestaan meest
in tomeloosheden; wie in deze wanorde van leven order wil houden, vervalt zelf in wanorder; want hij wijkt van de waarheit;
maar wie wanorder wel sal uitbeelden, moet wanorder gebruiken,
en dan is wanorder in dat deel order."
Zoo zien wij de lijn der romantische natuuropvatting, die meestal onder classieke wijsheid schuil gaat, van tijd tot tijd aan het
licht komen, en, -wonderlijk genoeg, steeds scherper. Wat bij
Rodenburg nauwelijks uit den chaos te voorschijn trad, wordt
bij Van Zjermes als klare waarheid gesteld, en Jan Vos kaatst het
brutaal en zonder eenige terughouding zijn tegenstanders in
het gezicht. Toch neigde de eeuw niet naar romantische denkbeelden, integendeel. Slechts was het theoretisch denkvermogen
in al zijn geledingen gegroeid, en zoo zien we, kort voor het begin
van den Fransch-classieken tijd, Jan Vos, geschraagd door de
eischen zijner persoonlijke belangen, de romantische natuurleer
krachtiger verdedigen dan één zijner voorgangers. Met hem was
was het echter ook uit. De Fransche kunstwetten gaan heerschen
en voor andere denkbeelden blijft voorloopig geen plaats over.
Wat is natuur? De moderne rationalistische wijsbegeerte beantwoordde die vraag zonder moeite, en de daarop gebouwde
aesthetische inzichten sloten zich bij haar aan. Verbeelding
was voorloopig buiten het perk gesloten, immers zij had geen deel
aan de onvolprezen `sens commun'! Wij hooren Andries Pels in
Horatius Flaccus Dichtkunst verklaren:
„'t Is dan hoognodig dat hij [d.i. de dichter] 't voorbeeld van
„Van 's waerelds zéden, én gewoonten gade slat., [het leeven,
„En bootsende natuur in alle deelen naa,
„Zyn' kunst van zeggen uit die zuivre bron gaa haalen".
Pels' jongeren hebben zijn voorschrift trouw gevolgd. Zij hebben braaf nagebootst, en wel datgene wat zij „de natuur" noemden, Maar die natuur van hen stond even ver van de echte af, als
Pels van een dichter. Ook hierin meenden echter Pels' volgelin-
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gen, evenals in zake tooneelwetgeving, de Oudheid overtroffen
te hebben, zij waanden de natuur juister te vatten dan de Classieken het hadden gedaan. Een eeuw moest verloopen, voordat in
Holland blijken zou, dat zulke hoogmoed niet kon gedijen.
Poëzie is nabootsing der natuur, betoogt de Aristotelische
kunstleer. Wat is dan de dichter? In de allereerste plaats de man
die de natuur zóó grondig kent, dat hij haar op bevredigende wijze
nabootsen kan. Welke gave moet hij derhalve boven alle andere
bezitten? Kennis. — Ziedaar de bekende, ja beruchte redeneering,
die op den duur de opvatting deed post vatten, dat geleerdheid
voor een dichter het kostbaarste bezit moest zijn. Onze latere
dichtgenootschappen met namen als `Nil Volentibus Arduum',
`Kunst wordt door Arbeid verkregen', `Kunstliefde spaart geen
Vlijt' droegen daar het teeken van. Immers studie opende den
weg tot het dichterschap!
Intusschen, na hetgeen over het gebruik van het woord 'natuur' betoogd werd, zal het duidelijk zijn, dat studie niet te allen
tijde enuitsluitend als hoofdvereischtevoor dendichterbeschouwd
is. Wie, zooals Cicero en Rodenburg, vooral natuurlijke begaafdheid voor een dichter verlangt, kan kennis (of ervaring) slechts
als een ondergeschikt punt beschouwen. Dat was bij onafhankelijke geesten ook steeds het geval geweest. Terwijl de meeste Italiaansche critici der Renaissance onvermoeid erop aandrongen,
dat de dichter de natuur zou nabootsen en zich de daartoe benoodigde kennis verwerven, had een man als Castelvetro alle
„kennis" als materiaal voor poëzie te eenenmale verworpen 1).
Men zou dat niet verwachten van iemand, die voor het eerst de
strenge formuleering der drie dramatische eenheden gaf. Doch
een dergelijk dualisme treft ons vaker in dien tijd, waarin zoovele
meeningen en gevoelens door elkander kookten, zonder nog behoorlijk gemengd te zijn.
De eenige, die bij ons even apodictisch alle kennis voor den dichter verwerpt als Castelvetro het in Italië deed, is wederom Jan
Vos. Hij, wiens eenige meesteres de natuur was, wat zou hij met
kennis moeten uitvoeren? Nu, hij kon gerust zijn: hij bezat ze
ook niet; en het bezwaar, dat daardoor zijn uitval tegen studie
1

) Vgl. Saintsbury, A History of Criticism ens., II 88.
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en geleerdheid allen schijn van een oratio pro domo verkreeg,
heeft hij zelf niet gevoeld. Trouwens, hij meende in dezen niet
alleen te staan, want hij kon zijn inzicht op dat van goede autoriteiten steunen: „De Ridder Hooft, 't hooft der Duitsche Historischrijvers en Digters, heeft my, om myn sugt tot de Digtkunst
aan te moedigen, in de Hartspiegel van den Heer Hendrik Laurensen Spiegel, dese twee volgende vaersen veurgeleesen:
Moet juist een Duits Poëet nu noodig zijn ervaren
In Griex, Latyn? daar d' eerst' en beste harders waren.
Hier oordeelt Spiegel, die de Nederduitsche taal en Dichtkunst
heeft helpen bouwen, dat de Dichtkunst niet uit vreemde talen,
maar uit een aangeboren aart voortkomt. De taalkunst maakt
wel geleert, maar geen Digters."
Deze plaats is interessant. Zij toont, dat de romantische kunstopvatting van Vos inderdaad historisch bij de ideeën van Spie
Hooft) aansluit. Dit verschijnsel vertoont zich, ook in-ghel(n
het groot, zoo vaak in de geschiedenis der menschelijke cultuur.
Wanneer de eene geestelijke strooming, als reactie op een oudere,
alles overheerscht en alles dwingt denzelfden loop te volgen, dan
blijft in het verborgen de andere toch voortbestaan; zij komt
slechts nu en dan voor den dag, maar eenmaal, als het opnieuw
haar beurt is, blijkt haar levenskracht onverlet. In een tijdvak
waarin de gansche litteratuuropvatting op geleerdheid ging aansturen, koerste een poëtische glazenmaker nog in het oude schuitje
voort.
Vos bleef echter vrijwel alleen staan. Dat een dichter, wilde
hij de natuur met succes nabootsen, in alle wetenschappen
ervaren moest zijn, hadden gedurende de 16e eeuw reeds
Daniello in zijn Poetica en vele anderen met hem geëischt. En
het kon niet anders, of deze leer, toen zij eenmaal door Scaliger ook buiten Italië bekend was gemaakt, moest in Holland
met zijn vele roemrijke geleerden en zijn didactischen volksaard
opgang maken.
Rodenburg, die in zijn opvatting omtrent het begrip `natuur'
tusschen tweeërlei kunstbeschouwing in stond, is ook ten aanzien
van de vraag, hoe men dichter wordt, dualist. Hij verklaart, dat
dichters van nature begaafd moeten zijn, doch dat zij tevens het
geheugen moeten oefenen, „opdat zij uytmunten in kunst,
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ghelyck zy uitmuntende zijn in natuurlijcke begaeftheyt" 1). Voor
de denkers der Renaissance, dit moeten wij nooit vergeten, waren
de twee uitersten, inspiratie en vergaarde kennis, gemakkelijker te vereenigen dan voor ons, daar men nog niet zulk een
scherp onderscheid tusschen eruditie en genie maakte. Daaruit
laat zich ook verstaan, dat Rodenburg bij zijn verdeeling der
poëten in drie groepen er één aannam, die uitsluitend door
„geleertheyts vernuft" werkte. Maar dat was dan toch niet die
poëzie, waarvan Bredero kon schrijven: „de Poesie ... die niet
alleen als goddelicke Sonne Hemel en Aarde verheugt en ver
maar komt tot in de binnenste en onbeschrijvelicke delen-ciert,
der zielen te erinneren, en gaat met een blakende glory des ver
grootste kameren der-mackliheytsondmcke
doorluchtige herten" 2 ). Trouwens, Rodenburg , wist dat zelf heel
goed.
Een latere generatie wist het echter niet meer. Van het oogenblik af, dat het classieke drama zich als een ernstig streven naar
hooger kunstvormen gelden deed, en dat Samuel Coster in verband daarmede de classicistische kunsttheorie verkondigde, was
het leerstuk `poëzie is arbeid' ook bij ons binnengeleid. Slechts
werd het aanvankelijk nog niet met dien klem verdedigd, waarmede het onder de hegemonie der Fransche letteren in de steenen
tafelen der letterkundige theorie gegrift werd. Coster s) meende van
alle hooge kunstautoriteiten, van Aristoteles af tot Heinsius toe,
te mogen getuigen, dat zij „veel waarder achten een goet vaars
daar een geheele maant over gebloct is, als sommige duysenden
van beuselinghen in weynich uren bij den anderen gekrabbelt,
die zo vol letterfalen, boeckstaaf falen, en koppel falen zijn, dat,
al was het geheele Oceanus Iuris wit papier zo soudet nog niet
ghenoech zijn om -alle de misslagen met hare ontwerringen te begapen". Zijn medelid in de Duitsche Academie, Abraham van
Mildert, maakte zijn treurspel Virginia, omdat Lycurgus alle
„goe oeffeningh voor de jonckheyt" had geprezen, en omdat
Cicero, Homerus en Demosthenes de „Reden-Const voor 't prieel
van alle wetenschap" hielden. Het is bekend, van hoe groote be') Vgl. Kalff, Literatuur en Tooneel te Amsterdam in de Zeventiende Eeuw, Ze dr.,
bl. 130 vg.
2) Vgl. Kalff, a. w., bl. 1 33•
3) Voorrede van Isabella.
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teekenis Vondel geleerdheid voor den dichter achtte, en hoever
hij het zelf ook daarin had gebracht; de dichter „bevlijtige zich
om dagelijx toe te nemen in kennisse van verscheide wetenschappen, om, is het niet van alles volmaecktelijck, dat zwaer ja onmogelijck valt, ten minste ter loop van vele dingen kennis te
hebben, om zijn werck naer den eisch uit te voeren" 1 ).
Tot dusverre was het nog altijd: geleerdheid naast natuurlijke
begaafdheid. Onder het Fransch-classicisme werd kennis, zoowel
van de regels der kunst als van de onderscheidene wetenschappen,
het eenige, wat den dichter maken moest. Als A. Bogaart in de
voorrede van Myrrha of de Gestrafte Bloed - Schande (1688) van
„ontstooken vuur" spreekt, zou de argelooze lezer misschien wanen, dat hier op eens de gloed van het dichtervuur door de nevelen van dogmatiek en Classicisme heen kwam schijnen. Maar ziet
eens, aan welken fakkel dat vuur ontstoken was: „Want dus doende [d. w. z. een onvolmaakt werk om de feilen terughoudende] zou
men dat naauw ontstooken vuur geheel uyt dooven, want wij werden geen mannen in die konst gebooren; maar als aangekweekt
door de melk van de Latynsche, Grieksche en Fransche Dichteren, wiens spoor men moet zoeken na te treed en, om eindelijk dat
lang gewenschte zoet te smaaken." Of er in dien tijd nog veel zotten geweest zullen zijn van het soort, waarvan Pels in zijn Hora
Dichtkunst spreekt:
-tiusFlac
„De meeste ménschen, dat 's te zéggen zeer veel zótten,
„Die alle kunsten, én bespiegeling bespótten,
„Gelooven, dat alleen de geest Poëeten maakt,
„En kunst óf oeffening de Poëzy niet raakt,
„Zo dat ze lieden van verstand, én oordeel, buiten
„Den bérg van Hélikon, en zijne grénzen sluiten."
Het ziet er niet naar uit, als zouden inderdaad velen het hebben
aangedurfd, zich van Pels het praedicaat „zot" op den hals te
halen. En.... hij was er niet zuinig mee!
Telkens treft het opnieuw, hoe weinig men zich ten onzent rekenschap gaf van de algemeene vraagstukken, die de poëzie raken. Waarschijnlijk is het aan den overwegenden invloed van Horatius te wijten, dat de theorie alleen ten aanzien van het drama
1)
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niet bij louter algemeenheden bleef stilstaan,. terwijl zij kwesties
op ander gebied liggende nauwelijks aanroerde. Wij troffen slechts
hier en daar enkele verspreide opmerkingen aan over onderwerpen als `kunst is nabootsing der natuur'; en de eisch, dat de dichter een geleerde zij, wordt weliswaar algemeen gesteld maar zelden beredeneerd. Zoo gaat het ook, wanneer het andere vraag
aard betreft. Over de indeeling der poë--stukenvalgm
zie in soorten bijvoorbeeld, in Italië een geliefd onderwerp der
theoretici, vinden wij in Nederland niet veel meer dan een passage
bij Rodenburg, die hij woordelijk aan Sidney's Abology for Poetry
ontleend heeft. Hij onderscheidt de poëzie, die „de onbegrypelycke heerlijckheit Gods" nabootst, de philosophische poëzie, en
een derde soort, die uitsluitend nabootst „om anderen te leeren
en te verheughen". Wij herkennen hierin de leer van Scaliger 1 ),
die de dichters onderscheiden had in theologische, philosophische
en de gewone nabootsers van het menschelijk leven. Tot deze
laatste groep rekende Scaliger de makers van dramatische, van
verhalende en van gemengde poëzie, en ook deze indeeling keert
bij Sidney en Rodenburg terug.
Zulk een indeeling der poëzie berust op den inhoud. Vormonderscheidingen kwamen eerst in de tweede plaats. Dat blijkt ook
uit de nieuwe opvattingen, die in den loop der zeventiende eeuw
ontstaan. Toen Bacon bijvoorbeeld de lyriek niet als poëzie wilde
erkennen, deed hij dat, wijl de inhoud der lyriek niet een weerspiegeling van de wereld gaf. En Hobbes, wiens indeeling der
poëzie later van groote beteekenis werd, legde de drie standen
der maatschappij daaraan ten grondslag, daar hij hieruit
den verschillenden inhoud der dichtsoorten meende te kunnen
afleiden.
Het hechte verband, dat men tusschen de poëzie en de uiterlijke wereld legde, maakte, dat lyriek laag aangeslagen werd. Het
denkbeeld van Bacon, dat lierdichten alleen op hun plaats zijn als
deelen van een grooter geheel, was stellig verder verbreid dan
men uit de schaarsche uitlatingen dienaangaande zou afleiden.
Vondel zegt in zijn Aenleidinge : „ Die naulix twee of zes goede regels weet uit te werken, wil een lierdicht opzetten. Die qualijk
een lierdicht kan, wil voort een treurspel spelen of een helden1

) Vgl. Scaliger, Poetica, I

2.
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werk trompetten". Van bijzondere achting voor het lierdicht
getuigen evenmin de versregels die Jan Vos in de voorrede zijner
Medea Horatius toewerpt:
„Gy zyt een Lierpoëet en schrijft in het Treurspel wetten,
„Soo tergt een hardersfluit de klank der krijgstrompetten.
„Uw les is overlast; de kunst gedoogt geen pyn.
„Het Spel wil wel bepaalt maar niet gedwongen zijn ".
Het hoogst stelde men in de zeventiende eeuw de tragedie. De
bekende versregel van Ovidius, door Vondel in zijn Voorberecht
bij Jeptha vertaald,
,,Omne genus scripti gravitate tragoedia vincit",
gaf weer, wat in de gemoederen onzer zeventiende -eeuwers leefde. Hij paste ook bij de leer, dat kunst imitatie van het leven is,
want in welk soort van poëzie wordt het leven zóó volmaakt nagebootst als in het drama, waar de personen zelve in levenden
lijve ten tooneele worden gevoerd? Men leze slechts den aanhef
van De Groot's Prolegomema bij de Phoenissae (1630) : „ Optimus,
non cum vulgo, sed ex arte loquendi magister Aristoteles poësin
esse dixit imitationem humanarum actionum: quo judice, Heliodori fabula poëma erit, Lucani carmen non erit. hic enim maxima
ex parte narrat, ille fingit, quae vero sunt similia. Cum auteur
quae aut Besta sunt, aut gen potuerunt, duplici modo soleant refern, aut indirecta ratione, aut directa: posterior haec tanto imitatur perfectius, quanto hominis vultum magis exprimas additis
coloribus, quam nudis lineamentis. Ideo poëma, directa ratione
incedens, drama dicitur, quia ad ipsam actionem, qualis est, proxime accedit." Is hier niet wiskundig bewezen, dat het drama
hooger staat dan andere soorten 1) ? Alleen het opgeven van het
Aristotelisch axioma kon andere inzichten veld doen winnen.
Eerst tegen het einde der zeventiende eeuw begon het epos zijn
rechten op te eischen, andere soorten nog veel later. De opperheerschappij der tragedie was dus voorloopig veilig. Dien toestand
') Vgl. wat Vondel in de opdracht van Koning Edipus zegt: „Aristoteles en Plato
noemen de dichtkunst eene naerbootseeringe, het welck eigentlijcker op de tooneel dichtkunst dan op de kunst der heldendichteren past: want de heldendichter laet
de personaedjen niet regelrecht hooren: maer de tooneeldichter brengtze zelfs regelrecht, gelijck levendigh herboren, met hunne rollen te voorschijn. Onder de tooneelspeelen is het treurspel de naerbootseeringe van eenen doorluchtigen handel."

ALGEMEENE KUNSTBEGINSELEN.

49

zien wij natuurlijk ook in de litteraire theorie weerspiegeld: bijna
alles, wat over de theorie gezegd is, heeft op haar betrekking 1).
Wat is het doel der kunst? Volkomen in overeenstemming met
het Hollandsch nuchter-practisch karakter, was dit het algemeene
vraagstuk, dat den dichters ten onzent het meeste belang inboezemde. Velen onder onze zeventiende-eeuwers, die anders niet
gaarne een oordeel over theoretische kwesties uitspraken, hebben deze vraag beantwoord. En waarschijnlijk zonder veel moeite: de oplossing lag nogal voor de hand.
Gewoonlijk wordt opgegeven, dat bij den overgang van de Middeleeuwen in den modernen tijd de kunst zich van de theologie
losmaakte. In de 6e eeuw had Fulgentius in zijn Virgiliana Continentia een allegorisch-theologische verklaring van de Aeneis
gegeven, en sinds dien tijd was bij de middeleeuwsche letterkundige theoretici de allegorische litteratuurbeschouwing in zwang
gebleven. Men vindt haar nog terug in Petrarca's De quibusdam
fictionibus Virgilii 2 ) en bij verscheidene Italiaansche schrijvers
na hem. Deze poging om de profane litteratuur door een allegorische uitlegging als gelijke naast de godsdienstige te stellen, was
een van de oorzaken, die de aanvallen van kerkelijke zijde tegen
de kunst hebben uitgelokt. Ook later, toen de poëzie meer en
meer los raakte van de theologie, gaf zij haar moraliseerend
') Behalve over de tragedie hebben wij ook een enkele interessante uitlating over de
pastorale poëzie. In zijn Borstweringh zegt Rodenburg, in navolging van Sidney: „Zijn
't dan de Pastorale, of Herderlycke bedryven die misnoeginge veroorzaken? want
waer de dyck laegste is vloeyt het water geringste over. Is het haver-ried mishaghelyck? nochtans meld Melibe zomtijts de menschelijcke ellenden, en Tyter verwitticht
dickwils wat geluckzalicheyt de verdruckten genieten, door de goetheyt van den hoogsten milden gever."
Hij beschouwt de pastorale dus als de eenvoudigste poëzie en tracht haar in het
keurslijf van de 'nabootsing der natuur' in te rijgen. De pastorale poëzie, in het begin
der zeventiende eeuw onder invloed van het italianisme bij ons ingevoerd, kwam tegen het einde der eeuw, evenals in alle andere landen, opnieuw in het middelpunt der
belangstelling te staan. Een Fontenelle echter die een Discours sus ka Nature de l'Eclogue (1688) schreef, hebben wij niet aan te wijzen. Belangwekkend is echter de narede, die David de Potter Lodowijkszoon bij zijn vertaling van Guarini's Getrouwe
Herder schreef. Zij bevat een uitvoerige ontleding der karakters van het stuk .Vooral
wat De Potter over de hoofdpersoon, den herder Mirtillo, zegt, is opmerkelijk. „Zie
hier", zoo eindigt zijn uiteenzetting, „den volmaakten mensch afgebeeld in Mirtillo
de welke weldoende, met verdragen en schuwen, verkrijgt zijn Amarillis, dat is de
gelukzaligheid ". De hoofdpersoon is dus de volmaakte mensch: wel een belangrijk
punt van tegenstelling tusschen de pastorale en de tragedie, waarvan de held „nochte
heel vroom nochte onvroom, maer tusschen beide" moest zijn.
2 ) Vgl. Spingarn, Hist. of Lit. Crit., bl. 8 vg.
VAN HAMEL.
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karakter niet op. Zij kon dat trouwens des te gemakkelijker beWaren, daar ook in de Oudheid . ethische eischen aan de litteratuur gesteld waren en men zich derhalve voor de uit de Middeleeuwen overgeërfde inzichten ook op haar beroepen kon.
Een dergelijk beroep op de Grieken en Romeinen, waaruit dan
tevens hun ethische opvatting omtrent de kunst blijken kon, was
wel eens noodig. Immers in den Renaissancetijd had de kunst, en
vooral die van drama en tooneel, menigen heftigen aanval van
kerkelijke zijde te doorstaan. In Italië was tegen het einde der
vijftiende eeuw niemand minder dan Girolamo Savonarola voorgegaan en sindsdien vindt men in alle landen, hetzij van katholieken hetzij van protestantschen godsdienst, ijveraars, die het
tegen de schoone kunsten opnemen. Zij verdedigden zich met het
gezag van Plato, en daardoor ontstond van zelf de behoefte, om
tegen dezen andere denkers der Oudheid uit te spelen. Vooral
Horatius I), die zoo uitdrukkelijk op het nut der poëzie aandringt,
bleek een machtige steun; voortaan moest hij doen, wat vroeger
het religieus inzicht gedaan had. Het was trouwens niet een nieuwe functie, die hiermede aan de Ars Poetica opgelegd werd, want
ook in de Middeleeuwen was dit boekje nooit, gelijk Aristoteles'
Poetica, geheel uit het oog verloren geweest, en reeds in dien tijd
zien wij de dichters er dikwijls bij te rade gaan.
Intusschen geraakten tegen het einde der zestiende eeuw de
tegenstanders der poëzie opnieuw in het voordeel, doordien in Italië zich een nieuwe leer begon te ontwikkelen, die van de Hora
afweek, n.l. de leer als zou de kunst louter vermaak be--tiansche
oogen. Castelvetro 2 ) had deze nieuwe stelling het eerst verkondigd, en hij had daarbij aanhangers gevonden, zoowel in Italië en
Spanje als in Frankrijk. In laatstgenoemd land had in den beginne de oude leer algemeen aanhang gevonden, totdat Vauquelin de
la Fresnaye in 1588 rondborstig verklaarde:
„C'est le but, eest la fin des vers que resjouir:
„Les Muses autrement ne les veulent ouir."
Van dien tijd af won de theorie van het enkele vermaak steeds
meer aanhangers, totdat Corneille het nut weer zijn plaats naast
het vermaak teruggaf.
1) Zie boven bl. 23 vg.
2) Zie boven bl. 23.
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De Hollanders hebben, dank zij den didactischen trek in hun
nationaal karakter, de middeleeuwsche opvatting nooit geheel opgegeven, en haar ook in de zeventiende eeuw, zij het in een classiek kleed, trouw bewaard. Dat was ook niet anders te verwachten
als men bedenkt, welke een rol de allegorie nog in de zeventiende
eeuw in onze letterkunde speelde. Geen land heeft zooveel bundels met emblemata opgeleverd als het onze, en allegoristen als
Jacob Cats en zijn school behooren ongetwijfeld tot onze meest
typisch-nationale dichters. Wat het drama in het bijzonder aangaat, doordat Horatius bij ons als de kunstwetgever bij uitstek
gold, werd hiervoor de nuttigheidsleer als van-zelf aanvaard.
Slechts de aanhangers der Spaansche school laten wel eens een
ander geluid hooren. Zich opzettelijk over kwesties als het doel
der kunst e.d. uitspreken, doen dezen betrekkelijk zelden. Hun
richting toch was direct uit de practijk gesproten éu i de meesten
hunner zouden, als het hun op den man af gevraagd was, zich
evenzeer als Lope de Vega zelf, aanhangers der classieke kunstleer
genoemd hebben, en hun eigen kunst, hoe geliefd zij ook bij het
schouwburgpubliek mocht zijn, beneden de volgens classiek model opgebouwde gesteld hebben. Evenwel, al zijn onze schrijvers
van stukken in Spaanschen trant geen theoretici in den eigenlijken zin, hun voorredenen zijn toch dikwijls kInmerkend voor
den romantischen smaak, en toonen ons, hoe met hun stukken
zelden eenig ethisch nut beoogd werd en vermaak de hoofdzaak
was. Men leze bijvoorbeeld wat Joan Blasius in de opdracht voor
het tweede deel zijner Lysander en Kaliste (1663) schrijft:
„Mijn rijm-veder, na de afhandelinge hunner aangenaame bejegeningen, blyde kennissen, stantvaste minne-kooseryen en eer
ons voorig eerste deel, doopt sich althans-baretgnsvi
in de onverganklijke int van haare uytgestorte bloed-wellen,
wanneer Lysander en Kaliste, de geesselen der Fortuyn noch niet
ontworsteld hebbende, gedwongen wierden te stryden tegens
argwaan, tegens het Recht, tegens haar Ouders, en tegens sich
self. De nijdige laster-tongen wisten so veel uyt te werkken, dat
dese twee, die soo veel in de deugd op elkander vermochten, (dat
het hem maar eene saak geweest scheen haar aan te klampen en te
verwinnen) als geen uystel hebbende, tusschen syn tegenwoordigheyd en haar nederlaag, (indien de eerbaarheyd hun geen
andere wetten had ingescherpt) met minne-nijd en voor-oordéél
van wederzijdsche ontrou ingenoomen wierden, en dienvolgende
op de ydele, en lichte lucht-geruchten scheyd-schriften over en
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weer deeden bestellen, welkers letteren echter (schoon de krop
met jaloesy vervult was) door de neerbiggelende traantjes bijna
uytgewist wierden, ten waar in sommige plaatsen, daar die gedroogt waaren, of daar hunne mond, die evenwel met kussen
drukkende, het geweld van haar droevig oog -water, afgetrokken
en afgesoogen hadde. Nadat nu de Fortuyn, als een onveranderlijke vyandin der deugden, geen plaagen voor hun meer machtig
was uyt te vinden, verkreegen sy stilstand, en wêer vereenigt
sijnde, en eerbre tweejaarige minne -vlaagen stantvastigh uytgestaan hebbende, beurden sy haar hoofden, soo lang van een wolk
vol ongelukken onderdrukt, wêer moediger op, en door het lang
beyvert huwelyk eyndelijk noch verknocht weesende, stelden sy
sich pal tegen het ongestuyme noodgeheym, nu gehart met de
muur van haar eendrachtige ruggen, als ten ende haarer vryagien,
alle ongenuchten schrap af te weeren."

Moest het publiek uit zulk een stuk leering en stichting putten? De auteur heeft zich niet in de eerste plaats dat ideaal voor
oogen gesteld. Alleen vroeg hij zich in dezelfde voorrede af, „of dit
gedeelte dan so goede vergenoeging aan den aanschouwer, als
wel het eerste, verschaffen [zou] ". Op iets anders dan genoegen
legde hij het dus niet aan; het nut was hem onverschillig.
Intusschen, Blasius' blijeindig spel mag de toeschouwers vermaakt hebben, in theorie waren zijn tijdgenooten het over 't
algemeen niet met hem eens. De meesten stelden daar wel den
eisch van nuttige leering of stichting. Door het afschilderen van
de deugd de toeschouwers tot haar omhoog heffen, door het weergeven van de ondeugd het publiek waarschuwen, ziedaar het doel
van bijna allen, wier oordeel wij kennen. De kleine bloemlezing,
die hier volgt, is verre van volledig 1 ).
Jacob Duym, opdracht van het Spiegelboeck (r600) : „ Al vint
ghy in ettelicke Spiegels eenighe lichtvaerdige ende ontuchtige
personagien, als daer zyn Boosen Wil, Onmatigen Lust, ende
meer andere, en hebbe die niet voort gebracht om datse van eenige
souden nagevolcht worden, maer om dat elck soude aenmercken
haer quaet eynde, ende de quade belooninge die haer is overco men: tot een les dat elck behoort haer ende haren raet te schuwen."
Jan Sievertsen Colm, opdracht van Battaefsche Vrienden
(1615) : „ Biddende den Eersamen toehoorder ons Cunst--Sj5ieghl
lievent voorstel ten goeden op te nemen, t'gheen leer-lijck leert, de
1)

Vgl. ook Kalff, Literatuur en Tooneel te Amsterdam in de 17e eeuw, bl. 527 vgg.
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eerst-tuylende Minne, soo veel overmachts niet te vergunnen en
soo verwaent de verganckelijcke schoonheyt der glorieusen ver
-val, boven de Deucht te laten heerschen."
-derfíicknto
Abraham van Mildert heeft zijn Virginias Treurspel (1618) te
vrijmoediger in het licht gegeven, „om dat in dees waerachtighe
gheschiedenisse schuylen sommighe stichtinghen ghelijck:
„Appius Claudius toont wat list en valsche lagen teelen kan de
geyle vervloeckte Min /de onbehoorlijeke hoverdy eens Rechters/
wat macht haer boosheyt sterckt; mee hoe haer strengh verdruck
oproericheyt weckt /tot aller verdruck.
„Marcus Claudius duyt alle lichtvaerdighe valscheyt/ en hoe
aenlockende 't aertsche goet den mensch bekoren kan tot eeuwichlijck bederf.
„Lucius Virginius beeldt uyt de overwonnen liefde tot zijn kint/
met een vroom strijdbaer Veldt-overste/ en uyt -wijst hoe haest
een getrou heldt 't ghemeen tot hem in noot beweghen kan.
„Virginia is alle Maechden een spieghel der reyne/ suyvere en
prijswaerdighe kuysheit.
„Icilius en Publius Numitorius betoonen door kloeck vervolch
en bystaen alle ghetrouwicheyt.
„De byghevoechde Daphne deur haer doodt vertoont al te
groote dulle uytsinnighe min-draghende ontstekenheyt".
Rodenburg, Opdracht van Melibea (1618) : „ Alleenlijck zal ick
zegghen dat de Rym-kunsts eygenschap vereyscht, leerlycke voor
-beldingh,stcawyzinghelrdtmGozaighe
spreucken, aenlockende de Jeughd tot deughd, door heuschelijcke
berispinge vande misbruycken: waer na ick immer heb ghetracht."
Govert van der Eembd, voorrede van So fihonisba (162o) :
„Vorder/ indien wy in 't stellen deses Geschiedenis niet in alles gevolght en hebben de Schiedenis-Schrijvers/ die de selve beschreven
hebben; dat gelooft worde/ het selve niet geschied te zijn uyt waenwijsheid/ maer alleenlijck om ons Spel een weynigh leerings achter
aen te voegen."
Guiliam van Nieuwelandt, opdracht van Aegyptiaca ofte Aegy75tische Tragoedie van M. Anthonius en Cleopatra (1624) : „ Veel Heydensche Poëten, siende de verdorventheydt des menschen, en
vonden gheenen naerderen wegh, om de selve tot een goét deughdigh, ende natuerlijck leven te brenghen, dan door eenighe versierde Fabulen, ofte Poëtische-ghedichten : maer insonderheydt
door haere Comoedien ende Tragoedien, als in Plauto, Terentio,
Seneca, ende andere ghenoeghsaem is te mercken, die alle menschelijcke ghebreken levendigh op het Toneel brachten voor
d'oogen van haere Gemeynte, op dat vele lieden dit siende, haer
daer voor souden moghen wachten."
L. Zasius, Borgerliicke Huys-houdingh (1628, met voorrede van
den drukker, Cornelis van Damme) : „Dit 13oecxken g'intituleert
,
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't BorgherlijckHuyshoudingh, L. Zasij tselfde overlesende /bevond'
ickt' seer stichtelijck ende profijtelijck te sijn/ voor alle vrome
ende Godliefhebbende Ouders ende Godvreesende kinderen."
H. Roelandt, Biron (1629), voorrede van i68í: „Dit Treurspel
van den vermaerden Heldt Biron geniet d'eer dat het menigmaal,
door de vlijt en zorg van de Regenten van d'Amsterdamsche
Schouwburg, op hun tooneel wort gebracht om alle Aanschouwers,
als door een levend voorbeeldt, krachtigh in te boezemen, wat
quaadt verblinde Staatzucht, verzelt van 't heilloos Verraat,
oock den deurluchtigsten Helden kan veroorzaken: op dat een
yeder leere, sijn wettige Overheidt waar onder by geboren is of
leeft, getrouw te zijn en te gehoorsamen."
Vondel, opdracht van Electra (1639) : „ Men hoort hier klaere
vertellingen, gewightige beraedslaegingen, gezonde gezoute leeringen, en goude spreucken. Dit vervat inzonderheit hetgeen den
sterflijken menschen ten allerhooghsten oirbaer is, naemelijck, dat
Godts uitghestelde straf eindelijck schelmen en booswichten recht
zout, en een van de-vaerdighljckt;wersuckht
zenuwen der godtvruchtigheit streckt." Vgl. ook Lucifer (16 54) :
„Heylige en eerlijcke voorbeelden dienen ten spiegel, om deught
en Godtvruchtigheit t' omhelzen; gebreken, en d' elenden, daer
aen gehecht, te schuwen."
Willem Zeebot, opdracht van De Historie van den suyveren Patriarch Joseph (Leuven, 1662) : „ Om dan in dusdanighe ongevallen
en tegenspoet van desen benouden tyt, een weynich moets ende
couragie te geven aen de bedruckte menschen, ende hun wat aen
te wackeren, om de inwendige ooghen des verstants, ist niet gedurich, ten minsten somtyts eens om hoogh te heffen op de Goddelycke Voorsichticheyt ende hun te leeren hun selven daer naer
te voegen, versekert zynde dat in dien wy Godt uytter herten beminnen ons alle dingh ten besten sal vergaen, soo hebbe ick tot
desen eynde dese tegenwoordige historie uyt de H. Schriftuer getrocken, wat breeder Poëtischer wys voor ooghen Bestelt."
Jan Vos, voorrede van Medea (1667) : „ De Spelen sijn eerst ge
om de doffe geesten, door eerlijke tydverdrijven te verma--vonde
ken; daarna om de mensen door behagelijke dingen te zedevormen, en het spoor van deugd te wijsen: so moet men, om dese
schatten gemakkelijk door d'ooren in 't hart te storten, de Spelen
na d'oogen van het volk, daar mense aan vertoont, voegen."
Cornelis de Bie, Gort begryp vanden gheheelen handel om alle
nieuwlustighe en weetlievende Lesers aen te leiden (gevoegd bij
Comedien, Tragedien ende Cluchten, Lier, 1671) : „ Maer nu het al te
ver ghekomen is hope met hulp van goede onpartijdighe Oordeel
te worstelen, bepeysende dat dese aenghenaeme-dersao
vertellinghen, gheschiedenissen en versierde voorvallen meer sullen dienen tot leeringh als ontstichtinge. Jae al ist dat sommighe
saecken noodigh sijn om te haeten, sijn evenwel dienstich om daer
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uyt te leeren, insiende het quaet eynde datse mede brenghen soo
wanneer sy uyt schroom van hun eyghen selven niet en beteren."
Andries Pels, Gebruik én Misbruik des Tooneels (1681), blz. i8:
„Het inzigt is om 't goed te kweeken, 't kwaad te hind'ren,
„Mét aan der édelste, én voornaamste burg'renkind'ren,
„Waar uit ge, ó Amsterdam, uwe Overheden wacht,
„(Wat jammer, wierden zij niet deugdig opgebragt!,
„Een leerzaam tydverdryf in de uchtend van hun leeven,
„Als hunn' verkiezing zo gevaerlyk is, te geeven;
„En hén te lokken na 't vermaak van 't Schouwtooneel
„In plaats van wyngelag, van tuischbank, óf bordeel."
A. Bógaert, voorrede van Myyrha of de Gestrafte Bloed - Schande
(1688) : „Dit Treurspel, ten deelen uit het tiende boek van de Herschepping van Ovidius getrokken, ten deelen door my opgestelt,
heb ik gedacht door den Druk gemeen te maken; niet om de
Nakomelingen tot zodanige gruwelen aan te noopen, maar om
hun daar door te doen zien, hoe veel gevaaren een ongeoorloofde
Liefde na zig sleept."
P. Bernagie, voorrede van De Mode (1698) : „Uit alle het geene
bygebragt is [n.l. uit de voorafgaande uitvoerige geschiedenis der
dramatische kunst, van de Grieken tot den eigen tijd], zou men
schynen te mogen besluiten, dat het ook nu noch geoorlooft zoude
konnen blyven, de leedige uuren op de Schouwburg te verslyten,
indien naauwkeurig in acht genomen wierd, Dat men op het Tooneel zulke stukken verbeelde, welke dienen konden tot vorderinge
van de Deugd, en goede Zeden; en bestraffinge der Fouten; zo ook
alle aanstootelykheid, in allen opzigten wierd geweerd, in gevolge
van het bevel der Edele Groot Achtb: Heeren Burgemeesteren
van Amsterdam."
Nog lang na de zeventiende eeuw bleef dezelfde opvatting omtrent het doel van het tooneel voortbestaan. Bij Van der Gon,
Coenraad Droste en vele anderen keert zij in de achttiende eeuw
terug. Geen gedachte is zoo typisch voor de Nederlandsche letterkundige theorie, geen stelling is zóózeer door elke litteraire strooming in ons land overgenomen. Wij zien haar komen uit de Middeleeuwen en den tijd der Rederijkers, wij zien haar langzamerhand in het nationaal Latijnsch- classicisme overgaan, en wij zien
haar deel worden van Vondel's Grieksch- classicisme. De classieke
invloeden veranderen enkele vormen en verzwakken haar alle
grondslag, doch het wezen blijft gelijk. Zoo gaat het ook-gorischen
wanneer het Fransch- classicisme haar nieuwe levenskracht geeft;
zij verliest zich nooit, en draagt een nationale traditie door alle
vreemde invloeden heen. Stichtelijke en leerrijke kunst, ziedaar
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wat den Nederlander een behoefte des harten was, waarvan hij
nooit afstand kon doen.
Eén reden was er bovendien, waarom de zeventiende -eeuwsche
dichters zoo gaarne openlijk uiting gaven aan hun overtuiging,
dat de hoogste kunst tot deugd en godsvrucht voert. De poëzie,
vooral de dramatische, had namelijk haar tegenstanders, tegen
welke de trouwe dienaren haar verdedigen moesten. Vijanden van
de kunst, het was een oud thema. Terentius reeds placht in de prologen zijner blijspelen met hen af te rekenen, en na hem hadden zij
nooit geheel het hoofd in de schoot gelegd. Vooral toen men in de
eeuwen der Renaissance de poëten begon te vergoddelijken, en
hun alleen de gave toe te kennen, om den dood te overwinnen en
helden en grooten eeuwigen roem te verleenen, begon ook de ver
Muzen heftiger te koken. Ook-ontwardigvehs
voor onze Nederlandsche letteren is zulk een toestand in die jaren
kenmerkend. Slechts een enkele keer groeit de haat van die lasteraars tot een storm aan, die de velden der litteratuur krachtig
geeselt. Vondel had daar onder te lijden, en enkele anderen 1) .
Maar kleine rukjes treffen den tempel der kunst dikwijls, en op de
bouwmeesters rustte de plicht, hun werk te schragen.
Zij trachtten de vernielzuchtigen af te weren door hun gedichten op te dragen aan mannen of vrouwen van naam en invloed,
die zich zoo licht niet door wangunstigen zouden laten beleedigen.
Hen vroegen zij om steun, tevens waarschuwend tegen de haat
der „Zoylisten en Momussen", die het werk van anderen omlaag
willen sleuren. Geen klacht is in de oude opdrachten en voorredenen gewoner. Jan Sievertsen Colm droeg zijn Battaef sche Vrienden
aan Theodoor Rodenburg op, „niet twijffelende", gelijk-Spieghl
hij het uitdrukt, „off mijn Muses teere Lootken, sal onder soo treflijc ken bescherm-Heers Vleughelen, vayligh bewandelen der spitse
Soyliste wegen ende niet schricken voor Momus berispende waenweten". En bijna allen deden in die jaren evenzoo.
Talrijk zijn de benamingen en aanduidingen, die voor deze vijanden gevonden worden. Abraham van Mildert klaagt over de
„graech bedillende Momisten", Jan Bara over „dat groote Beest,
Laak -al, en alle zijn na -hinkendeKeffertjes", Jan SievertsenColm
wil de „ijdeltuytighe Exter-tongetjens" snoeren, en Pieter van

') Vgl. Kalft, a. w., bl. 162 vg.
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Zeerijp stort zijn gal uit over de „hedendaeghsche Mugge-sifters
en Lasteraren, die soo verr' vervallen zijn in 't reuckeloos oordeelen van de Poesy, datmense kan erkennen voor de aller-grootste
dwael-geesten". Dr. P. A. Codde droeg zijn Alfreda aan Vondel
op, om door „alsulcke borstweeringh de pijlen van belasteringh en
opspraeck te ontduycken". Toen J. J. Cooleveldt zijn Graaf Floris en Gerrit van Velsen in het licht zond, zag hij al aankomen, dat
„de bet-weters en lichtbekalde menschen dit selfde sullen verachten, jae alreede veracht hebben, eer sy het vertoont saghen,
en hadden 't garen onder voeten ghetreden". En zelfs Dirk Buysero zocht nog voor zijn Arete of strijd tusschen de Plicht en Min in
Elias Held een „beschermheer tegen al de woedende Harpyen,
die, uit een aangebooren nydigheid, de klaauwen en tanden in
haar naam mogten dreigen te zetten ".
Ongelukkigerwijze is de bestrijding van die Momussen, Harpijen en Zoylisten zelden uitvoeriger, zoodat we niet te weten
komen, wie het waren, die den dichters zoo geweldig dwars zaten,
of waarin hun laagheden bestonden. Wie den strijd tegen de poëzie dieper wil leeren kennen, moet elders zijn licht opsteken. Rodenburg, de trouwe bewerker van Sidney's Apology somt in zijn
Borstwering drieërlei tegenstanders der kunst op: degenen, die
andere wetenschappen hooger achten, — hen, die in de poëzie de
„moeder van beuzelingen" zien, — en ten slotte die, welke haar
beschouwen als de „voedster van misbruiken". Iets dichter bij de
werkelijkheid brengt ons al Isaacus van Damme, die in 1617 een
vertaling van Plautus' Amphitruo in het licht gaf en in de voorrede laat zien, van welken kant hij de berispers verwacht, die ongetwijfeld zullen komen opzetten:
„Want al wast saecke dat sy daer niet berispelijcx in en vonden
(twelc ic geloof dat sy nochtans wel sullen doen) soo en twijfele ic
niet of sy souden het misprijsen, om dat het poësie is, gelijck som
schijnen te willen roeijen, 't welc ic daerom-mighedpoësuyt
segge ende wete, om dat sy ooc wel berispt hebben, nederduytsche
poëmata amorum (daer in sy nochtans, aldermeest bestaet) niet
aengaende het maecksel van de selve, maer de materie, daer van
sy handelen; doch dat gheschiet door haer groot onverstant, want
sy betoonen daer mede dat zij niet en weten, wat de studie is, uyt
oorsaeck, dat soo sy de amores willen verbieden, soo moeten sy
ock poesin (de welcke nochtans een deel is van de studie) wechnemen; Maer mochtmen segghen, daer sijn wel andere dingen te
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schrijven, ende dat poëtisch, al warent schoon gheen dinghën van
liefde, te weten, of eenighe strijden, of cloecker helden leven."
Klaarblijkelijk verdedigt van Damme zich hier tegen een groep
van lieden, die de poëzie veroordeelden, omdat de, slechte begeerten erdoor werden aangewakkerd. Het zullen wel dezelfde lieden
geweest zijn als die, waarover Bredero het had, toen hij in 1621
bij het uitgeven van zijn Spaanschen Brabander Gerolimo ver
-klarde:
„Het heeft eenige rechtsche of averechtsche gheleerdeDoctoren/
met sommighe hypokrytesche schijn-heylighe ghelieft/ onse
Spaansche Brabander in sijn eere te spreecken/ sonder dat sy de
man ghesien noch gehoord hebben. Daar over hebben wy besloten
dat wy hem int licht wilden laten gaan/ op dat by hem by al de
werelt/ en insonderheyt mocht verantwoorden teghen de ghene/
die met een gheveynsde suyverheyt/ hem van te schandelijcke oneerlijckheyt by elck een verdacht ghemaackt hebben/ op dat hare
looghens en syne vromicheyt sich openbaare. Ick/ noch hy/ en
ontkenne niet/ of hij heeft wel over hem dat te beroepen is/ maar
wien? en wat isser dat volmaackt in alles is? daar is niets onberispelijcx/ als Godt. Maar soo de ghemeene Speelen van ouwts af/
niet anders en verhandelden/ als het ghene by de ghemeene man
ommegingh; so hebben wy dan na de kleyne ervarentheyt/ van de
wereltlijcke dinghen ons volck niet hoogher doen spreken dan sy
en verstaan/ of daghelijcx mede ommegaan."
Zondert men de gewone, alledaagsche vitters en berispers uit,
dan schijnt het, alsof de dichters van twee kanten aanvallen te
verduren hadden: van de vijanden der kunst in het algemeen, bij
wie ethische redenen den doorslag gaven, en van de tegenstanders
eener bepaalde richting, die dus hun aanmerkingen op aesthetische
gronden moesten baseeren. De laatste groep behoort eer thuis op
het gebied der litteraire critiek dan op dat der theorie. Bovendien
kreeg zij ook eerst in de laatste veertig jaren der zeventiende
eeuw, vooral in de tijden van het kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum grooter beteekenis.
De ethische strijd om de kunst, vooral op het tooneel, in onze
letterkunde bekend uit Vondel's leven, is overoud. Reeds in de
Oudheid had niemand minder dan Plato zich tegen die poëzie
verklaard, welke ondeugd moest wekken, en het ongeluk had gewild, dat Plato sindsdien — en vooral in de Middeleeuwen — den
roep had gekregen, een vijand van alle poëzie te zijn. Heel lang-
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zaam eerst ontstond er in de eeuwen van Humanisme en Renaissance een juister inzicht omtrent Plato's meening. Nog Scaliger
moest zeggen: „Qua authoritate [n.l. Platone] barbari quidem
atque hispidi abuti velint ad Poetas e republica exigendos"; maar
hij kon er tegelijkertijd op wijzen, hoe juist Plato in zijn
Ion de poëzie een bezielende, goddelijke kracht noemde. Immers
Plato had alleen het misbruik der poëzie afgekeurd, en de in de
achttiende eeuw zoo geliefde term furor poeticus stamt juist van
de Platonici.
Intusschen, Plato gold nu eenmaal als de stichter van de
vijandige beweging tegen de poëzie, vooral tegen het tooneel, en
dien kwaden roep kon hij niet zoo gemakkelijk kwijtraken. Duidelijk is dat o.a. te lezen in Langedult's uitvoerige voorrede bij
zijn Christus Lydende en Verheerlijkt (1684), waar deze uitdrukkelijk Plato als dengene noemt, voor wien het tooneel als een opzweeper der hartstochten gold, daar het de ondeugden vaak even
aantrekkelijk wist af te schilderen als de deugden').
Tegen die z.g. Platonische theorie, die vooral onder kerkelijke
schrijvers veel aanhangers telde, moesten de vrienden der kunst,
de lievelingen der Muzen, zich verdedigen. Vooral onder de Italiaansche theoretici der zestiende eeuw waren er velen, die wel
een lans voor de kunst breken wilden, maar geen deed dat zoo
gretig en krachtig als Scaliger. Deze bestudeerde Plato zelf en
bracht diens oordeel, zooals hij het zelf uitgesproken had, onder
de menschen. Philip Sidney nam Scaliger's bewijsvoering over,
en aan hem ontleende Rodenburg haar weer. Zoo bevat diens
Borstteweringh de eerste Hollandsche bestrijding der pseudo-Platonische leer. Voor Scaliger, Sidney en Rodenburg is de oudheid
der poëzie het belangrijkste argument: bij alle volken is zij in-.
heemsch, en dank zij haar alleen dragen wij kennis van de vroegste heldendaden. Kan de poëzie dan zonder meer slecht zijn? De
goddelijke oorsprong der poëzie werd door Plato en vele groote
geesten onder de classieken als axioma aanvaard: est deus in nobis, agitante calescimus illo. Het was geen ijdel woordenspel, als de
Romeinen den dichter vates noemden!
1 ) Vondel was wijzer. Vgl. zijn Tooneelschilt ; „ De goddelycke Plato getuight dit
van de dichteren, die toch nimmermeer eenen aenhangh maecken, en waer onder oock
de tooneeldichters wel mogen gerekent worden: Poetae nunquam turbdrunt rempublicam, sed oratores non semel."
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Het is opmerkelijk, hoe verbreid deze inzichten van de ver
kunst in de zestiende eeuw waren. In alle landen-deigrs
treffen wij ze aan, en de poëten der Renaissance vonden er de
aanleiding in, om hun eigen gilde te vergoddelijken, en ieder trots
af te stooten, die den goddelijken vonk miste. Nergens ging men in
dat opzicht zóó ver als Ronsard en zijn Pléiade in Frankrijk. In
zijn Abrégé onderscheidde Ronsard de echte dichters en de „seconds Poëtes", de armzalige rijmelaars, „plus enflez d'artifice et
de labeur que de divinité". En voor wie dit nog niet begrijpt,
wordt het in de Voorrede der Franciade nog eens duidelijker gezegd: „Tous ceux qui escrivent en carmes, tant doctes puissentils estre, ne sont pas poëtes". Wie waagde het nog, de dichters in
hun eer te tasten? Wisten die overmoedigen niet, dat slechts de
dichter den dichter beoordeelen mocht? Dat konden zij toch bij
Cicero 1) nalezen: „Quis est enim, qui nisi summe teneat artem,
possit ea, quae iubeat ars, de tanta, et tam diffusa scriptura
notare, et separare? Ceteri cum legunt orationes bonas aut poemata, probant oratores aut poetas, neque intellegunt, qua re commoti probent." Wie durfde nog aankomen met het ijdel gesnap,
als zou de poëzie leugenachtig zijn, omdat zij bijvoorbeeld de
classieke goden liet optreden? Wilden zulke onwetenden geen
genoegen nemen met de verklaring van Boccaccio 2 ), dat dichters
geen leugenaars waren, welnu dan moesten ze zich maar de
moeite geven, de kunstleer van Aristoteles en zijn uitleggers en
volgelingen door te werken. Daar toch zouden zij leeren inzien, dat
alle poëzie, onder den een of anderen vorm, een nabootsing der
natuur bevat. Ongetwijfeld heeft de beschuldiging, dat de poëzie
leugens verbreidde, niet weinig tot de populariteit der imitatie
bijgedragen. Een betere verdediging is ook moeilijk denkbaar.-ler
Wie waren het intusschen, die door hun aanvallen op de
kunst den sprank der goden trachtten te stuiten? Natuurlijk
de asceten, puriteinen naar lichaam en geest, die vooral de middeleeuwsche kerk in zoo grooten getale in zich had geborgen, en
die ook na de Hervorming zich weer krachtig lieten gelden. Vooral
tegen het tooneel richtte zich hun toom: dat vooral leidde tot
ondeugden, zweepte de hartstochten op, en was dikwijls zelfs
ontheiligend. Reeds kerkvaders en concilies hadden zoo gere1 ) Cicero, Rhetorica ad Herenmum, IV z.
a) Boccaccio, De Genealogia Deorum, XIV: ,poetas non esse mendaces".
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deneerd. In de Middeleeuwen had men gepoogd de kunst te ver
allegorie, zoodoende de ethische waarde-deignmtlr
der poëzie verkondigende, welke voor ieder, mits hij wilde, te
vatten was. Wij zagen reeds, dat ouderwetsche dichters nog in
de zeventiende eeuw deze leer aanhingen. Vondel is daarvan een
voorbeeld; men leze slechts zijn Tooneelschilt of het Berecht vóór
Salmoneus. Anderen daarentegen, moderner gestemd, kinderen
van Humanisme en Renaissance, zochten hun bewijsgronden ter
verdediging der kunst uitsluitend in de Oudheid zelve.
Zoo verklaarde Isaac van Damme, dat er ook andere, en betere, poëzie is dan de amores. Zoo wees Bredero erop, dat ook
de Ouden wel eens los in de pen waren. De kern van ieder betoog, dat voor de kunst geleverd werd, was telkens opnieuw: de
poëzie, ook de dramatische is goed, mits zij maar goed wordt
aangewend. Bernagie, bewees in de voorrede van De Mode, hoe
hoog het tooneel bij de Grieken had gestaan, en hoe het, ofschoon
bij de Romeinen vervallen en diensvolgens door de kerk som
terecht veroordeeld, opnieuw tot zijn oorspronkelijke on--wijlen
gereptheid kon worden omhooggevoerd. En al ging bij ons misschien alleen Vondel zóó ver als Milton, die aan een direct en
zeer innig verband tusschen poëzie en godsdienst geloofde, toch
waren alle goede dichters ervan overtuigd, dat die twee in geen
enkel opzicht met elkander behoefden te strijden.
Een poging om poëzie en godsdienst te vereenigen deed Vondel, de werkzaamheid van zijn gansche leven bewijst het. Uitvoerig spreekt hij daarover reeds in de voorrede van het Pascha.
Na betoogd te hebben, dat ook de Antieken in hun poëzie een
schilderij van de wereld hebben willen geven, noemt hij ook
in den christelijken godsdienst alles in den grond een beeld. De
gebruiken van de Joodsche wet waren dat, en de gelijkenissen
van Jezus zijn „naekte Comedien, ende Tragedien, om daer mede
te leeren die menschen, dewelcke op geen ander manieren de
verborgen misterien van 't Rijcke der Hemelen verstaen kon
schreef Vondel in 1612. En niet veel anders schreef-ne".Zo
P. Langedult nog in 1684, toen hij zijn treurspel Christus Lydende en Verheerlykt met een uitvoerige voorrede in het licht gaf.
Die voorrede is een verhandeling in den eigenlijken zin. Tegenstanders en medestrijders worden met naam en toenaam genoemd. Hun geschriften worden uitvoerig geciteerd en bespro-
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ken, en met bijzondere voorliefde behandelt Langedult het
vraagstuk omtrent den samenhang van tooneelkunst en godsdienst. Hij kent Aristoteles, Horatius, Quintilianus, Scaliger,
Vossius en talrijke andere moderne schrijvers over het tooneel.
Hij onderneemt het, aan de hand van den bijbel, Plato's bezwaren tegen de tooneelkunst te bestrijden. Die had het gewraakt,
dat in de tooneelspelen ook het leelijke en slechte nagebootst
werd. Maar beschrijft Gods woord zelf niet de zonden der oude
volkeren, ja zelfs „der Joden en krijgsknechten schandelijke
spotternijen tegen den Here Jesum"? Dat gebeurt immers uit
opdat het ons zal dienen „tot voorbeelden opdat wij-sluitend,
gene lust tot het quade souden hebben, gelyk die luyden gehad
hebben"! En als Plato het treurspel „een blaasbalg der hartstochten" noemde, dan dient hem geantwoord, dat het wijsgeerig
standpunt, als zou men de hartstochten moeten dooden, fout
is; de christen moet zijn hartstochten niet uitblusschen, doch ze
weten te matigen, en daarbij zullen de goede treurspelen hem
helpen. Men hoore, hoe Langedult de hervormde predikanten
van zijn eigen tijd beantwoordt:
„De Christenen, welke sig hier tegens stellen, en met name de
Leraren hedensdaags der soogenaamde Gereformeerden, wiens
drift in desen boven anderen uytlicht, taxeren met hunne redenen
meer en eygentlijk de misbruyken, welke hier omtrent veelvoudig
plaatse hebben, als de sake selfs, namelijk de verydeling, hier uyt
ontstaande, de verquistinge van tijd en geld, dat men hier te
seer en te licht op valt met versuym van nodiger dingen &c. Alle
het welcke ook op veel andere saken applicabel is; men neme dus
met ene ook weg het gehele Magistraats-ampt met den aankleven,
om de veelvuldige en genoegsaam-onafscheydelijke misbruyken
hier aan vast, en meest alle speelpoppen, die de ene hier, den andere daar in, heeft. Men sal seggen, dingen, die middelmatig zijn,
gelijk de schouspelen, kan men ten minsten nalaten, om het gevaar te ontgaan; maar behalven dat dit geen verbod toond, is sulx
in genere niet practicabel; immers met dese slag valt de musijk-,
schilder-, dicht-, cier-kunst en duysend andere, met alle speeltuygen en poppen. ik houde dat God de Here in desen, gelijk in vele andere middelmatige dingen, den mensche dus heeft overgelaten stoffe
van beproevinge in deugden, op dat de vromen openbaar werden."
Alleen van het misbruik, dat van het tooneel gemaakt wordt,
staat Langedult de bestrijding toe. Tegenwerking van het juist
gebruik daarentegen acht hij uit den booze, te meer waar de
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bijbel zelf van treurstoffen vol is. In verband daarmede beveelt
hij het middel aan, dat men den wettelijken overheden zeggenschap over het tooneel zal geven.
Een vraagstuk, dat met de ethische waarde der tooneelkunst
ten nauwste samenhangt, is dat van de al-of-niet-geoorloofdheid
van bijbelsche treurspelen. Was in vroeger eeuwen de godsdienst
steeds als de kern der spelen beschouwd, de nieuwe tijd, met
haar classieke gevoelens en idealen, had daarin wijziging gebracht.
Wie in de zeventiende eeuw, althans in Noord-Nederland, nog
bijbelsche stof in zijn spelen bewerkte, was iemand van ouder
opvattingen. Vondel, Zuid-Nederlander van oorsprong-wetsch
als hij was, niet van patricisch geslacht, naar het geloof eerst
doopsgezind, weldra roomsch-katholiek, Vondel was de man,
die het bijbelsch drama hoog hield in een eeuw, waarin het bijna
geen voorstanders meer telde. Zelfs was hier en daar de mee
gevestigd, dat het opvoeren van bijbelsche stukken nadee--nig
lig voor den godsdienst kon zijn, ja dat er ontwijding van de
schriften des Heiligen Geestes zelf in schuilde, en het optreden
der hervormde predikanten had natuurlijk tot de verbreiding
van dergelijke gevoelens niet weinig bijgedragen. Wij zagen reeds,
hoe Vondel bij het uitgeven van het Pascha in 1612 het schrijven
van bijbelsche spelen verdedigde door erop te wijzen, hoe ook de
verhalen van het Oude en de gelijkenissen van het Nieuwe
Testament evenzeer beelden van een hooger werkelijkheid waren, als bijvoorbeeld de drama's der Ouden, waarin dezen de
menschelijke wereld trachtten af te beelden. En wanneer hij
ruim veertig jaar later naar aanleiding van zijn Lucifer van zekere
zijde het verwijt ziet aankomen, „dat men geen spel met heilige
zaecken behoorden te spelen ", dan houdt hij zijn tegenstanders de onjuistheid van het woord spel in dit geval voor en stelt
hun de vraag, waarom zij dan wel in hun kerken orgelspel en
snarenspel toelaten? Voor hem blijft zijn kunst „een heerlijcken
ja goddelijcken vont". Wèl stelt volgens Vondel het schrijven
van bijbelsche spelen zwaarder eischen aan den dichter. Immers,
zoo onderschrijft hij het oordeel van Geeraert Vossius, het is
diens plicht „'t geen Godts boeck zeit nootzaeckelijck, 't geen
het niet zeit, spaerzaem, 't geen hier tegens stryt geensins te
zeggen" '). Daarom durfde hij het eerst aan, de stof van Jephta
1

) Opdracht van
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dramatisch te behandelen, toen hij het oordeel van enkele exegeten had leeren kennen, volgens welke zij in het keurslijf der
classicistische eenheden te dwingen was, zonder dat het bijbelverhaal geweld aangedaan werd.
Op hetzelfde standpunt plaatst zich natuurlijk Langedult.
Ook deze ziet in de Oudtestamentische verhalen uitgelezen
treurstoffen. Voldoet het boek Job niet volkomen aan de Aristotelische definitie der tragedie: „een navolging ener vermaarde
sake, ongelukkig in uytval, met een hoogdravende maatrede"?
Hebben niet sommigen, waaronder Grotius, het Hooglied als
een „pastorel of herders- spel" beschouwd? En dan het Nieuwe
Testament!

„Maar, segt men, komt sulx met de Majesteyt Christi, der Engelen en der Heiligen al wel over een, dat men haar ten toneel in
voerd, ten plaatse daar veeltijts fabulen werden verhandeld? Ik
antwoorde, dat eerlijk kan stichten, mag allesins plaats hebben;
het onderscheyd der plaatse maakt immers geen saak geóorlofd of
verboden; en is het even veel uyt wat borse of huys we iets ontfangen, als het maar goet is en geld; ja hier over veel te vitten,
schijnd mij niet verschonelijk van bygeloof, na de wijse der
Roomssen, die hare wyingen en genaamde heyliging van leven lose dingen oeffenen. En of schoon ook op de tonelen niet altijd
heylige, maar ook wel wereldse historien, ja fabulen vertoond werden, (hoewel Aristoteles hier omtrent het woord fabul neemd voor
een schikking der saken, en niet, gelijk wij in duyts gewoon zijn,
voor een versierde historie) werden de selve daarom niet te meer
ontheyligd, dan de kerken, daar ook nu en dan van koopmanschap, nouvelles, wereldse historien, ja ydelheden gehandeld
werd. Een wijse siet niet waar, maar wat'er gesegd werd.
„Ten anderen werden ook Christus met sijne Apostelen op de
predikstoelen doorgaans vertoond met woorden, gesten en gebaren, als of zy zelve spraken; 't geen men noemd in hare name;
met soo veel schadelijker veynsinge, dewijl vele van die sprekers
aldaar, opentlijk of bedekt, voorgeven, en hare toehoorders ook
doen geloven, dat zy door een goddelijke last Christum en de zijne
dus in haar vertonen, en als sijne Gesanten in sijnen name met
authoriteyt tot den volke spreken; daar het bekend is dat se hun
gesantschap niet uyt den hemel maar van der aarde hebben, namelijk van hare overheden of kerken; daar in tegendeel.de veynsinge der in 't gemeen genaamde Comoedianten, om datse bekend
is, en openbaar, niet schadelijk, maar, als dus eerlijke saken niet
onzediglijk werden verhandeld, ook seer nuttelijk kan zijn."
Langedult's breed opgezet betoog was het laatste pleidooi
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voor een verloren zaak. Niet dat de puriteinsche vijanden der
tooneelpoëzie het gewonnen hebben, en erin geslaagd zouden zijn
een naar hun inzicht zondig vermaak den kop in te drukken.
Maar de kunstleer zelve ging een andere richting uit. Het rationalisme, dat zich wel kanten moest tegen allegorie en symboliek — de grondslagen van het bijbelsche drama —, kon de
spelen naar de Schrift niet binnen zijn perken toelaten. Bovendien, iedere functie van het geestelijk leven kreeg voortaan haar
eigen plaats: de godsdienst hoorde thuis in de kerk, op de planken het drama. Veel moeite kostte het den Fransch-classicisten en rationalisten niet, om hun leer ingang te doen vinden;
immers de practijk had haar reeds den weg gebaand. Men hoore
slechts hoe Andries Pels in Gebruik en Misbruik des Tooneels, om
den waren godsdienst te schragen, Vondel's drama's uit den
schouwburg bant:
„Het Schouwtooneel nochtans is zo onschuldig niet,
„Noch zuiver; is 'er geen Afgodendienst geschied,
„Verkeerde Gódsdienst is niet zélden daar geleeden.
„Het zy by Badelóch, Broêr Peter zyn' gebeden,
„TÓt Gód gericht, mét zulk een' taal, én yver stort,
„Dat veeler téder hart in érnst bewoogen word
„God aan te roepen, schoon 't geheel niet weet in 't midden
„Zyns aandachts de oorzaak nóch het oogwit van zyn bidden.
„Het zy Sint Ursul, nét bespraakt, én doorgeleerd
„Hét Kristen, Salomon, het Joodsch geloof beweert,
„Wyl zy den Heiden stóf verschaffen Gód te last'ren,
„En op die voet, helaas! de Gódsvrucht doen verbast'ren
„In menig' zwakke ziel, die tegen 't heilig Woord,
„Een redenkaav'ling van die aart nooit had gehoord.
„'t Zy zich een' treurról steekt in Gods geheimenissen,
„En, daar 't een Leeraar is verboden na te gissen,
„Dan met eerbiede, 't vólk, de zin zo nét verklaart,
„Al waar 't den Dichter van Gód zélf geopenbaard.
„Ik zal twé Davids, nóch dry Jozéfs hier tot proeven
„Bybréngen ; Samson, nóch Adonias, behoeven,
„De Broeders, Salomon, nóch Jéptha. Zie alleen
„Aartséngel Lucifér het wolktooneel betreên ;
„Hoor, hoe verwaaten hy, 't verhoolenste aller dingen
„Omwroetende, zich in Gods raadbesluit durft dringen,
„Om, 't geen voor 't aanbégin der eeuwen is geschied,
„Te ontdékken, dat het élk vermaak'lyk vat, én ziet."
Zoo werden onder invloed van het Fransch-classicisme bijbel
VAN HAMEL.
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en godsdienst uit het drama gebannen. In de achttiende eeuw
was het epos in stede van het treurspel de plaats geworden, waar
geloof en poëzie elkander ontmoeten konden. Toen ontstond dan
ook een epische poëzie, die beantwoordde aan de eischen, vroeger gesteld door mannen als Savonarola, Tasso en Du Bartas,
en waartegen in den nieuwen tijd Boileau') het had opgenomen:
„C'est done bien vainement que nos auteurs deceus,
„Bannissant de leurs vers ces ornemens receus,
„Pensent faire agir Dieu, ses Saints, et ses Prophetes,
„Comme ces Dieux éclos du cerveau des poëtes;
„Mettent à chaque pas le lecteur en enfer;
„N'offrent rien qu' Astaroth, Belzebuth, Lucifer.
„De la foy d'un chrestien les mysteres terribles
„D'ornemens égayez ne sont point susceptibles.
„L'Evangile à l'esprit n'offre de tous costez
„Que penitence a faire, et tourmens meritez;
„Et de vos fictions le mélange coupable,
„Mesme à ses veritez donne fair de la fable."
Men ziet, waar Andries Pels zijn Fransch-classieke wijsheid
vandaan had. Op het stuk van het drama heeft hij zijn doel bereikt, op dat van het heldendicht won daarentegen de traditie
het, die Vondel met Johannes de Boetgezant had ingeleid 2 ). Maar
het natuurlijk en innig verband tusschen kunst en godsdienst
was voorloopig verbroken. Zij, die zich om godsdienstige redenen
vijanden van het tooneel noemden, moeten dat met genoegen
gezien hebben. Immers, al was de tegenstander niet verslagen,
op hun eigen terrein kon hij voortaan niet meer binnendringen 3 ).
1) Boileau, Art Poetique, III 193 vgg.
2) Intusschen blijft het opmerkelijk, dat de eisch eener algeheele verchristelijking
der poëzie, vooral die van het vervangen van de classieke mythologie door den Christelijken godsdienst, bij ons door de dichters niet gesteld werd. In Engeland bij voor
waar de beschuldiging van leugenachtigheid en zedeloosheid tegen het tooneel-beld,
met veel meer klem geuit was dan bij ons, en waar dientengevolge de verdediging op
grond van de imitatieleer, de ethische waarde der kunst en haar goddelijken oorsprong
veel krachtiger gevoerd werd, vond de richting tot invoering van de christelijke religie in stede van de classieke goden in de poëzie veel aanhang. Vooral was dat het geval, toen onder de Republiek het puritanisme zegevierde.
3) Van geheel anderen aard dan de hier besproken strijd tegen de poëzie in het
algemeen is die der verschillende kunstrichtingen onderling. Vele voorredenen zijn
met polemische doeleinden geschreven, bij voorbeeld als het geschil opvlamt tusschen Rodenburg en de Duytsche Academie, tusschen Vondel en Vos, tusschen Nil
Volentibus Arduum en de schouwburgregenten enz. Zelden echter wordt zulk een
strijd principieel gevoerd, en meestal ontaardt hij in schimpen. Dat is dan de zeven
punten, waar het om gaat, zijn gewoonlijk die, welke het-tienduwschrk.De
Spaansche van het classieke drama, of de verschillende vormen van het laatste onder
ling, onderscheiden. Die punten komen in het vervolg van zelf ter sprake.
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Veelal doet men het voorkomen, alsof onze zeventiende eeuw
oorspronkelijkheid in het vinden van de stof der tooneelspelen,
eigen vinding gelijk men destijds zeide, verwierp. Toch is die
meening niet geheel juist. Het vraagstuk, in hoeverre een modern dichter de Antieken slaafs moet navolgen of niet, is oud.
De oplossing hangt natuurlijk samen met de meening, die iemand
koestert omtrent de verhouding van Antieken en Modernen.
Wie voor de laatsten een zekere vrijheid, straks wellicht meer
kon een zekere oorspronkelijkheid bij het be--derhi,opsct
palen der stof niet afkeuren. Intusschen bleef die oorspronkelijkheid naar onze hedendaagsche begrippen altijd gering. Zij beperkte zich tot de bewerking, die men de stof deed ondergaan;
van een geheel vrij scheppen van het gegeven, zooals wij dat
thans kennen, was in de zeventiende eeuw nog geen sprake.
Bij de Italiaansche humanisten, verrukt als zij waren over de
schatten der Oudheid, die na den nacht der Middeleeuwen aan
den dag kwamen, was de leer van de volstrekte navolging der
Ouden ontstaan. „Vertalen staat even hoog als scheppen",
zeide Vida in zijn Poëtica:
,,Haud minor est adeo virtus, si te audit Apollo,
„Inventa Argivum in patriam convertere vocem,
,,Quam si tute aliquid intactum inveneris ante."
Lilius Giraldus ging in zijn De Poetis Nostrorum Temporum
zelfs zóó ver, dat hij het vertalen uit de geschriften der Classieken hooger stelde dan het scheppen van nieuwe kunstwerken
in de moderne talen 1 ).
De Fransche dichters zijn het geweest, die in hun blijmoedigen
trots van bevoorrechte zonen der goden, de leer der Eigen Vinding het eerst met zelfbewustzijn hebben verkondigd. Ronsard
deed dat bijvoorbeeld in zijn Abrégé de l'Art Poétique (1565).
Vooral in Engeland sloten verscheidenen als Philip Sidney,
Jacobus I en Ben Jonson, zich daarbij aan. Het gevolg is, dat
ook in het Nederlandsch, in Rodenburg's Borstweringh, het een
en ander daarover te lezen staat. Studie en oefening van het geheugen had Rollenburg van den dichter verlangd, maar daar
staat de Eigen Vinding „die voortbrenght de beelden die-nast
noodich zijn tot het gheen men handelt, jae ontdeckt alles wat
Vgl. Saintsbury, a. m., blz. 64.
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verburghen was". Slechts dan mag de dichter zijn beelden in
de boeken en het geheugen gaan zoeken, wanneer de eigen vinding den dienst weigert. Dat doet zij echter niet gauw, want „de
eyghen-vindingh is ghelyck een straelende water- vliedt, die gestadich overvloedt van versch water gheeft".
Intusschen, men moet zich niet al te overdreven voorstellingen maken van hetgeen van die eigen vinding verlangd werd.
Uit de aangehaalde zinsneden van Rodenburg blijkt reeds, dat
zij in hoofdzaak te gelden had als de bron, waaruit men de onmisbare beelden voor de poëzie kon putten. Dat beteekende in
een tijd, waarin de allegorische kunstopvatting nog niet ten
onder gegaan was, weliswaar meer; dan het heden beteekenen
zou, maar dat volledige vrijheid der verbeelding voor den dichter opgeëischt zou zijn, daarvan is geen sprake. Onder den invloed van de toenemende classieke kunstrichting en de daarmede gepaard gaande verzwakking der allegorische beschouwing, vervaagde het begrip `eigen vinding' allengs meer en meer.
Gedurende de eerste helft der zeventiende eeuw wordt het stilaan in den hoek gedrongen, en waar het al eens opduikt, daar
is er moeilijk een vast omschreven zin aan te hechten. Eerst in
de tijden van het Fransch-classicisme kwam het op een nieuwe,
stevige basis te staan. Toen Corneille zijn Rodogune uitgaf, verklaarde hij, dat een zekere vrijheid voor den dichter bij het bewerken van zijn stof wel geoorloofd moest zijn, daar anders
tusschen de Electra van Sophocles en die van Euripides onmogelijk zulk een groot verschil kon bestaan. Het kon niet anders,
of het gegeven van ten minste één der twee grootste Grieksche
tragici moest op eigen vinding berusten. Waarom zou men echter in een opzicht als dit van de Grieken afwijken?
Ook in ons land zijn meer uitlatingen van dichters ten gunste
van eigen vinding aan te wijzen, dan men oppervlakkig denken
zou. Er is dan echter niet onder te verstaan een geheel vrije
vinding van de stof, doch alleen een vrije bewerking daarvan, in
tegenstelling tot een vertaling. Reeds Daniël Heinsius had zich in
zijn Herodes Infanticida in dit opzicht eenige vrijheid vergund,
weshalve Mostart 1) bij zijn Nederlandsche bewerking ervan de
mededeeling voegde: „Ik heb wat vryheyds genoomen om eenige
') Zie onder den 'Inhoud' van De Moord der Onnoozelen (1639).
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vindingen, die waerschijnlijck zijn, en daer de schrift geen gewagh
van maekt, hier in te voegen, die, misschien de lezer niet onaengenaem zullen wezen." Adriaan Leeuw gaf in zijn klucht Broers hert (1668) een vertaling, omdat hij nu eenmaal liever iets goeds
vertaalde, dan zelf iets slechts voort te brengen; maar blijkens
de opdracht van De Liefdendokter (2e dr. í68o) wist hij heel goed,
„dat 'er een schooner lauwerkrans is te halen, indien men van
zich zelven iets loffeliks voortbrengt, als dat men iets vertaalt."
Joan Dullaart, een der onafhankelijkste figuren onder de treurspeldichters van zijn tijd, kwam er rond voor uit, dat zijn Stantvastige Princes, of Bedrooge Stiefmoeder (1669) „een enkele ver
Vos had zijn Medea (1667) in het bijzonder-zierng"was.J
aangeprezen, omdat het stuk geen stof van in- of uitheemsche
dichters bevatte. David Lingelbach leert ons in de opdracht van
De Bekeerde Alchimist of Bedroogen Bedrieger (í68o) nog iets
meer omtrent den smaak van het publiek: „Ook is het eene
eigene vinding, én die wordt tégenwoordig bij de ménigte der
liefhebberen van de Tooneelpoëzy in zulk eene waerde gehouden, dat zy boven de édelste vertaalingen, én geestigste ontleeningen der allertréffelykste Meesters een Tooneelstuk stellen,
als het maar eigene Vinding is, schoon 'er konstige schikking,
én voeglijke rédeneering van het karakter der persoonazieën
aan ontbreekt." Dezelfde schrijver noemde ook in 1687 zijn
Cleomenes vol trots een „eigene vinding ", omdat het stuk niet
de vertaling van een Fransch drama was. En zelfs een vurig
bewonderaar van de Fransche classieken als P. W. Haps wil in
zijn Sophonisba (1698) die bewondering op een andere wijze
toonen, dan door hen te vertalen: „Nu mogt men zeggen, dat
ik moet bekennen hoe de Fransche Treurspeelen als volmaakt
zyn, en die nochtans nalaat te berymen. Hier op diend, dat ik,
met een onvermoeiden yver, de Franschen Poëeten in hunnen
alom roembehaalende Treurstyl, door eigen vinding zal poogen
na te volgen, als zulks voor my hebbe geoordeeld het beste te
weezen."
In de voorrede van Paris en Helene (1685) had Bernagie er
over geklaagd, dat men, door alles wat de vergelijking met de
Fransche spelen niet doorstaan kon voor „vodden" te schelden,
de eigen vinding geheel verstikte. Aan zulk een harthandige
critiek weet hij het dan ook, dat tegen den schouwburg telkens
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de klacht van „verwarmde hutspot" gehoord werd. Een der voormannen van Nil Volentibus Arduum, Tomas Arendsz, gaf in
1679 zijn Mithridates, een vertaling naar Racine, uit, doch wees
er in de opdracht aan Cornelis Valkonier uitdrukkelijk op, dat
hij zulk vertaalwerk als een voorstudie beschouwde, om later
te kunnen beproeven, wat hij op het gebied der eigen vinding
vermocht 1 ). Toen Ludolf Smids in 1686 een vertaling in het licht
gaf, De Deboosjant ot de Mostellaria van Plautus, achtte hij het
noodig, zich er over te verontschuldigen, dat hij „van een reeds
uitgevoerde Eigenvinding tot een Vertaalinge overstap[te]: die
(hoe schoon een kopye ook zynde van een deftig principaal) by de
liefhebbers en kenners, van een veel laager prys gehouden word";
en hij beriep zich daarbij op een der sneldichten van Huyghens.
Ook in de Zuidelijke Nederlanden werd eigen vinding allerminst verworpen. Het Antwerpsche kunstgenootschap Acta Viros
Probant schreef bij zijn Mindate (1682) : „Wy hebben voor het
eersten een eygen vinding willen voor den dagh brengen alzó
wy vertaalde stukken geen eygen goed en achten, en de zelve
noyt en maaken, als om te toonen, dat in onze taal geen taalen
hunnen glansch verliezen, als de Perzoonen, die zich zulks onderwinden te doen, daer toe bekwaam zijn: want wy zyn van
gevoelen, en meer andere met ons, gelooven wy, dat het niet al,
t'geên goed kan gekeurt worden, moet uyt andere taalen door
overzettingen komen, maar dat ons Nederland niet zó arm van
verstanden is, of dat zij ook wel bekwaam zyn eenige eygenvindingen te voorschyn te brengen, als zy maar wel, en behoorlijk
naar de maat, en regel des Tooneels, ende Poëzij bestiert worden."
Bewijzen genoeg, dat het Fransch-classicisme, althans in zijn
eersten tijd niet vijandig tegenover eigen vinding stond, en dat
er zelfs in de theorie na 166o een kleine opleving ten gunste van
oorspronkelijkheid en eigen werk is waar te nemen. In dit opzicht was de Fransche richting vrijzinniger dan de eigenlijke
classieke, de Horatiaansche, het geweest was. Horatius' woorden
(Ars Poetica, 128 vgg.) : „tuque
„Rectius Iliacum carmen deducis in actus,
„Quam si proferres ignota indictaque primus,"
') Deze opvatting is in overeenstemming niet een van Vondels' raadgevingen in zijn

Aenleidinge. Daar toch beval deze aan , eerst oenige heilige of weereltsche historien,
ook verzieringen, uit Virgilius, Ovidius, Aivadis, en Bokatius, te rijuien, om zich
van de rijmkunste meester te eiaken ".
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hadden Andries Pels ertoe gebracht, in zijn Nederlandsche bewerking der Horatiaansche kunstleer ernstig op het gevaarlijke
van eigen vinding te wijzen. Het schijnt, alsof hij daarmede niet
geheel in overeenstemming met den smaak zijner tijdgenooten
was, die eigen vinding wel moeilijk achtten, maar haar ten slotte
toch aandurfden. Eerst de volledige vergoding der Franschen
zou aan dien moed een einde maken, het bewustzijn dat men den
grooten tragici van Lodewijk XIV toch niet op zij kon streven,
zou ook theoretisch in een slaafsche navolging doen berusten. Wij
vinden van die stemming in de zeventiende eeuw de eerste sporen bij den dichter van Fransch-Vlaanderen, Michiel de Swaen.
En toch behoudt ook deze nog de hoop, dat hij eenmaal op eigen
vleugels zal kunnen drijven. In de voorrede van Andronicus
(1700) ten minste heet het: „Indien dan de uytnemenste Fransche Tonneeldichters sich niet beschaemt en hebben d'oude te
ontleenen, konnen wij beter doen als dese naer volghen die d'andere verre zijn te boven ghegaen? Oock laet de Duynkersche
Academie sich voorstaen niet goets te konnen uytrichten, dan
met hun naer te volghen, ende hunne Wercken over te setten,
tot dat sy daer door bekomen hebbende sekeren trap van bequaemheyt ende volmaecktheyt jets uyt haer eyghen sal kon
zou lang duren, voordat het,-neuytwrck."Ishen,t
althans op dramatisch gebied, weer tot eigen werk kwam, en
dat niet alleen bij de Duinkerksche Academie!
Bij het bewerken van een vreemd origineel werd een zekere
vrijheid voor noodzakelijk gehouden. In de eerste plaats gold
die vrijheid den arbeid van het vertalen. Reeds Cornelis van
Ghistele had in de opdracht van zijn vertaalden Terentius ( 1 555)
de onmogelijkheid van letterlijk vertalen — vooral uit het Latijn — trachten te bewijzen, door er den nadruk op te leggen,
dat zelfs de Romeinen het met onvoldoende vertalingen van
Grieksche werken stellen moesten. Niemand stelde dan ook in
de zeventiende eeuw den eisch, dat vertalingen letterlijk zouden zijn, ja zelfs niet, dat ze zich zoo veel mogelijk aan het
origineel zouden houden. Wat men gaf waren veeleer bewerkingen dan vertalingen. Vondel kon van Sophocles' Electra geen
letterlijke vertaling geven, daar de Grieksche tekst zooveel
duisters bevatte. Iets verder gaat Joan Blasius in zijn Edelmoe-
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dige Vijanden, waar hij het niet alleen onmogelijk noemt, den
oorspronkelijken tekst woord voor woord weer te geven, maar
het zelfs verdienstelijker acht, wanneer de dichter in zijn eigen
taal den zin in plaats van de woorden van zijn voorbeeld weergeeft. Hij beroept zich daarbij op de Franschen, wier bewerkingen van Spaansche stukken vaak niet letterlijk zijn. „De zin en
niet de woorden", dat is ook de leuze van Lambert van den
Bosch in zijn Lingua olie Strijd tusschen de Tong ende Vijf zinnen
om de Heerschap jij, waaraan een Engelsch origineel ten grond
ligt. Jacob Vinck kende zich bij het vertalen van Euripides'-slag
Hyppolutus den Kroondrager (1671) dezelfde vrijheid toe, waarvan ook Seneca gebruik gemaakt had, toen hij een bewerking
van dezelfde stof naar Euripides ontwierp, en die eigenlijk ook
de Grieksche meester zelf bij het schikken der stof genomen had.
En W. den Elger wees er in de voorrede van zijn Pyrrhus koning
van Epieren (1698), een bewerking van T. Corneille's gelijknamige tragedie, op, dat zelfs Horatius zulk een wijze van vertalen goedkeurde:
,,Nec verbum verbo curabis reddere fides
,,Interpres".
Maar niet alleen de moeilijkheden van het vertalen rechtvaardigen een eenigszins vrij hanteeren der stof. Ook om andere
redenen kan het geoorloofd zijn, wijzigingen in een vreemd origineel aan te brengen. De wetten der kunst kunnen dat vereischen,
de neiging om de vreemde door Hollandsche zeden te vervangen kan zich doen gelden, de practijk van het tooneel brengt
haar eigen moeilijkheden mede. Zoo kon Coster zich in zijn
Isabella niet in allen deele aan de stof, gelijk hij die bij Ariosto
vond, houden, daar hij aan de eenheden van plaats en tijd moest
voldoen. Hooft's Warenar, Bredero's Moortje en tal van andere
blijspelen zijn geen vertalingen, doch „verduytschingen"; de
stof werd op 's lands zeden gepast. W. de Baudous gaf in zijn
Edipus en Antigone (1618) het origineel van Gamier niet volkomen gelijk terug, doch had gepoogd, „het op de Nederduytsche
manier best te voeghen ". Jacob van der Does had in zijn Tragedie ofte ongeluckige Liefde van de Koninginne Dido (i66í) de
geschiedenis van Vergilius „noch t'eenemael gevolgt, noch
t'eenemael te buytengegaen", doch had haar „op soodanige

ALGEMEENE KUNSTBEGINSELEN.

73

wijse gedisponeert, als [hij] meynde datse best op een Tonneel
sonde konnen vertoont werden ". Typisch is ook de opvatting
van Jan Six, die bij het schrijven zijner Medea (1648) zich
het recht toekende, zijn stof vrij te hanteeren, omdat de oudere
bewerkingen, die er van bestonden, ook niet onderling overeenstemden. Dat is precies hetzelfde argument, dat Corneille naar
aanleiding van zijn Rodogune aanvoerde: de Electra van Sophocles en die van Euripides verschilden onderling zóózeer, dat
een van beide op eigen vinding berusten moest.
De Fransch-classicisten stonden tegenover dergelijke vraag
niet strenger. De algemeen aanvaarde vrijheid bij het-stuken
bewerken van vreemde voorbeelden werd door hen niet ingekort.
De methoden van Hooft en Bredero in 1617 waren ook nog die
van Ludolf Smids in 1686, alleen met dit verschil, dat laatstgenoemde zijn Deboosjant niet alleen „op onze tijden en zeden gepast", maar bovendien nog „naar de hedendaagsche Tooneelwetten verschikt" had. De leden van Nil Volentibus Arduum hielden
bij het bewerken van hun Gelukte list óf Bedrooge Mof (1689)
naar een Fransch origineel rekening met „onze zeden én het karakter van een onbereizd Hoogduitscher", die zij in het stuk wilden invoeren. In Hét huwelijk van Orondates en Statira, dat David
Lingelbach in 1670 voor het kunstgenootschap gemaakt had,
waren ter wille van de kunstwetten tal van afwijkingen aangebracht, waarvan zij in een voorrede bij de uitgave van 1678 stuk
voor stuk rekenschap gaven. Dergelijke methoden tegenover
vreemde origineelen lijken ons nu verkeerd en ongeoorloofd. In
een tijd, waarin men nog geheel anders dacht over letterkundigen
eigendom, golden zij voor de natuurlijkste zaak ter wereld. Hoe
veel stukken zijn niet op nog veel eigenmachtiger wijze naar een
vreemd model gemaakt, en dan is het eenige verschil, dat men
zich niet eens meer de moeite gaf, het origineel te noemen. De
groote vereering voor oorspronkelijkheid, die wij geleerd hebben
te bezitten, gevoelde men destijds nog niet. I)ie zou eerst een
eeuw later, in den tijd der „genieën ", geboren worden.
Een andere vraag dan de zoo even besprokene is deze: welke
vrijheid heeft de bewerker van een historisch gegeven tegenover
het geschiedverhaal? Het strenge standpunt der Fransch-classieisten, dat o.a. Bernagie in de voorrede van Paris en Helene inneemt, is dit: slechts dwingende redenen maken een afwijking van
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de historie geoorloofd. Lang heeft het evenwel geduurd, voordat
dit standpunt bereikt werd. Onder de vroegere generaties van
zeventiende-eeuwers geldt wel de leer, dat de schrijver van bij
spelen zich geen vrijheden tegenover zijn onderwerp ver--belsch
gunnen mag 1), maar aan de gegevens der profane geschiedenis
achten de meesten zich niet strikt gebonden. Wèl was dat het geval met J. J. Cooleveldt in zijn Graaf Floris en Gerrit van Velsen
(1628); deze toch had zijn stuk „ghemaeckt alleen (na kranck
vermoghen) slecht en recht, ende de Historie naecktelijck (in aller
getrouwigheydt) gevolght". Iets vrijer dacht Jacob Duym over
de verhouding van een historiespel tot zijn bronnen. In de voorrede van zijn Cloeck-moedighe en Stoute daet, van het innemen des
Casteels van Breda en verlossinghe der Stad (16o6) toch richt hij
zich met het volgend verzoek tot den lezer: „Ende al word hier
oft daer in dese Comedie wat by ghevoeght, oft anders dan de
waerheyd was, tot ciersel van 't spel voort ghesteld, Wy bidden
dat sulcx niet qualijck en worde ghenomen, want wij alleen de
voornaemste stucken soecken naer de waerheyd voorts te bringhen." Een dergelijk standpunt nam W. van de Velde in de voorrede van Reinherte (1640) in, waarbij hij zoo gelukkig was het
sterkste middel ter verdediging van de genomen vrijheid te vinden, dat er voor een Hollandsch zeventiende -eeuwer bestaan
kon, n.l. eenige toepasselijke woorden in Horatius' Ars Poetica,
die hij aldus „verduytschte" :
„Het staet den Schilders Vrij: 't staet vrij hen die daer dichten,
„Het werck van haren geest, nae lust en zin, te richten."
Ook Govert van der Eembd had zijn Sophonisba naar lust en
zin gericht, hier en daar van de geschiedbronnen afwijkende. Zijn
doel was daarbij het beste, dat zich denken laat; hij wilde zijn
„Spel een weynigh leerings achteraen voegen ". De ethische
eischen, die men aan het drama stelde, konden zulk een vrijheid
toch zeker wel rechtvaardigen!
Wat voor ons gevoel met alle ethische eischen eener op goede
trouw berustende geestelijke gemeenschap in strijd komt, is letterkundig plagiaat 2 ). Waar echter het begrip van letterkundigen
') Vgl. boven bl. 63 vg.
Vgl. Kaiff, Literatuur en Tooneel te Amsterdam in de Zeventiende Eeuw, 2e dr.,
bl. 132 vg.
2)
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eigendom nog niet ontwikkeld is, kan dat van plagiaat, van diefstal, ook niet bestaan. Tegenover andermans werk stond men
niet zoo veel anders, dan tegenover een geschiedverhaal, dat bewerkt moest worden. Was dan het ontleenen van woorden of zinsneden zooveel erger, dan het overnemen van een of ander gegeven
voor het stuk ') ? Waar het onderwerp bijna nooit op oorspronkelijke fictie berustte, moesten daar de woorden noodzakelijk
nieuw zijn? In de eerste helft der zeventiende eeuw achtte men
zoodanige overneming zóó geoorloofd, dat wij er niets over opgeteekend vinden. En later, als er eens een enkele maal iets van
gezegd wordt, is het steeds met het doel, het plagiaat — mits niet
al te erg — te vergoelijken. In zijn Medea nam Jan Six een enkele
passage uit Seneca's gelijknamig treurspel over, ofschoon zijn
stuk geenszins een vertaling van het Latijnsche is; de dichter
vond namelijk, dat zij beter bij zijn eigen opvatting der Medeafiguur paste, dan bij die van den Romeinschen tragicus. In de
voorrede der Verloo/de Koninksbruidt erkent Lodewijk Meyer
volmondig, wat hij aan Seneca en Corneille ontleend heeft 2 ).
Hij durft dat doen omdat hij zijn meesters niet zóó stipt gevolgd heeft, of er is hier en daar wat bij- of afgedaan; zulk een methode had immers ook Horatius 3 ) niet afgekeurd! Pieter Bernagie had in zijn Paris en Helene het een en ander uit Hooft's brief
van Menelaus aan Helena overgenomen, en blijkens de voorrede
acht hij zoo iets volkomen geoorloofd. Of zijn redeneering een
modern lezer bevredigen zal?
„Ik zoude dit met stilzwygen verby gaan, doch acht noodig alle
aankomelingen hier door aan te maanen, dat zy zich, door zulke
onkundigen niet laaten afschrikken. Ik hebbe omtrent vyftig re') Zelfs Vondel dacht er zoo over. Maar hij geeft toch den raad mee: „Evenwel indien gy eenige bloemen op den Nederlantschen Helikon plukken wilt, draeg u zulks,
dat het de boeren niet merken, nochte voor den Geleerden al te sterk doorschijne"
(Aenleidinge ter Nederduilsche Dichtkunste).
Meyer acht plagiaat klaarblijkelijk geoorloofd, als men het maar erkent. Wie
zijn bron niet noemt, beschouwt hij als een bedrieger. In zijn Verdeediging van de Aan getogene Plaatsen uyt de Verloofde Koningsbruidt kan men lezen: „Wat hoeven eenige
te beweeren, dat ik mijn Spel ten deele uit het Fransch heb, daar ik het zelf zeg. Ik
heb (lie ronde bekentenis veel eedelinoediger geoordeelt, dan met eens anders mail vee
bij de Onkundige te pronken, en 't geen andere toequam, voor 't mijne uit te gee--ren
ven, gelijk de Rymer van den Grooteis Kurieen gedaan heeft, die (lat Spel den onweetenden voor 't zijne in de handt steekt, verzwijgende, dat liet uit het Spaansch
is. ])och hij heeft inoogelijk de vertaaling betaalt, en reekent liet daaroin voor 't
Zijne."
3 ) Horatius, Ars Poetica, 131 vgg.
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gelen uit de brief van Menelaus aan Helene, door de Heer Hoofd
geschreeven, in dit Treurspél over gebragt. Dit dacht hen voor al
onbehoorlik. Zij riepen: dievery ! maar die menschen weeten niet,
of schynen ten minsten niet te weeten, dat de oudheid de Vaerzen,
en inzonderheid het Rym invoerde,om een zaak, die net gedacht,
en wel begreepen is, sierlik te zeggen; op dat het te gemakliker in
't geheugen blyve. Zo dat, die een zaak, door een verheeven Dichter wel berymdt, en in goede vaerzen gesteldt, nochmaals in Rym
brengt, geen dienst aan het gemeen doed. Ik vond de zaak die ik
een Personagie in de mond wilde geeven, bij de hoogdraavende
Drossaard; zou het niet een groote verwaandheid zyn, 't zelve te
verrymen? te meer, dewyle de vaerzen van dat hoofd der Dichteren alle anderen zo verre overtreffen, als het edelste der Metaalen,
het schynschoone klaatergoud te boven gaat. Ik heb die regelen
dan ontleendt, geenszins gestoolen. Het staat my vry, om dat die
brief geen Tooneelstuk is."
Met recht mag men zich afvragen, of Bernagie net zoo geschreven zou hebben, als hij zelf niet partij in het geding was geweest.
De meesten onzer zullen zich onmiddellijk scharen aan de zijde
van hen die dieverij ! riepen. Zoo zwaar kunnen intusschen de
tijdgenooten de zaak niet opgenomen hebben. Nog in 1707 zou
Coenraad Droste in de voorrede zijner Jacoba van Beyeren het plagiaat met een beroep op Macrobius verdedigen. Bernagie was
misschien wat erg onbeschaamd geweest, maar de algemeene
opinie des tijds veroordeelde plagiaten niet onvoorwaardelijk.
Vooral als men het niet al te letterlijk deed, kon men ze met ver
naar Horatius' lessen goedpraten. De kunst van hem, die-wijzng
bestaande gegevens goed te pas wist te brengen werd niet zoo heel
veel lager aangeslagen dan die van dengene, die nieuwe gedachten en nieuwe beelden schiep.
Waren er verscheidenen, die ten aanzien van de vinding
der stof een zekere vrijheid geoorloofd achtten; ten opzichte
van de vraag naar het goed of kwaad der kunstwetten, vooral
der tooneelwetten, was men minder vrijzinnig. Trouwens, principiëel is die vraag in ons land nauwelijks gesteld. In den tijd,
waarin de litteraire theorie vaster vormen aannam, waren
bijna allen van het goede en zelfs noodzakelijke van kunstwetten
overtuigd.
In Italië, het land waar de moderne theorie ontstond, had het
Humanisme van zelf het speuren naar de aannemelijkheid van
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kunstregels medegebracht. Aretino 1), Boccalini 2 ) en anderen
hadden welbewust en opzettelijk den strijd ertegen ondernomen
Toen sloot zich bij dezen het gezag der Spaansche kunstleer aan
Juan de la Cueva met zijn Egemplar Poetico (16o6) en Lope de
Vega met zijn Arte nuevo de hacer Comedias (16o9) 3 ) kwamen
beiden betoogen, dat veranderde tijden en zeden ook nieuwe
kunstvormen wettigden. Het baatte weinig, dat de laatste tegelijkertijd toegaf, dat de Aristotelische wetten in den grond de
eenige juiste waren.
Ook in Engeland ontstond twijfel. Samuel Daniel kwam in zijn
Defence of Rhyme (1603?) 4 ) tegen de regels op en hield daarbij
een pleidooi voor de middeleeuwsche litteratuur! Hij bespotte
het enge kunstbegrip der humanisten, „as if Art were ordained
to afflict Nature". Het is trouwens bekend, hoe vooral Engeland
door de eeuwen van classicisme heen de romantische gedachte
vastgehouden heeft, om haar Iater aan de wereldlitteratuur te
kunnen teruggeven, toen deze er eenmaal rijp voor was. De Fransche essayist St. Evrémond heeft in de tweede helft der zeventiende eeuw, na zijn terugkeer uit Engeland naar Frankrijk, getracht enkele romantische ideeën in zijn vaderland in te voeren,
en het is niet te ontkennen, dat juist betreffende de aannemelijkheid van kunstwetten in dien tijd vrijer begrippen ingang vonden. Zóó toch is het m. i. te verklaren, dat de groote Fransche
classicisten, die de strengste kunstwetten maakten, deze niet
langer durfden baseeren op het gezag van enkele oude philosophen, doch naar een redelijker grondslag streefden. Corneille
zoekt een soort compromis tusschen vrijheid en wetten, als hij
verlangt, dat de stukken moeten „plaire selon les règles". Molière
verklaart, dat de regels op de 'Sens Commun' berusten. D'Aubignac in zijn Pratique du Thédtre eischt van den dichter zoowel
'Sens Commun' als kennis der regels. Racine zegt, dat `Bon Sens'
en 'Raison' overal ter wereld dezelfde zijn. Het resultaat van
zulke philosophische regels was weliswaar, dat het keurslijf der
kunstwetten nog wat vaster aangesnoerd werd. Maar de stemming, waaruit zij voortkwamen, is daarom niet minder typeerend
1) Vgl. K. Vossler, Pietro Aretino's kunstlerisches. Bekenntnis, Neue Heidelberger
Jahrbücher 1900.
2) In zijn Ragguagli di Parnaso (sedert r6í2).
s) Vgl. Spingarn, Hist. of Lit. Crit. bl. 2 33.
°) Afgedrukt bij C. Gregory Smith, Elizabethan Critical Essays, II 356 vgg.
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voor den tijdgeest: het gezag van onaangevochten autoriteiten
was niet langer voldoende.
Toen in de Twe-spraack van de Nederduitsche Letterkunst de
versbouw ter sprake kwam, en de verschillende versvoeten, die
iedere taal vereischt, behandeld werden, liet de schrijver door
Gideon Fallet heel verstandig verklaren: „Ick versta dat by de
Griecken en Romainen de Poéten, eerst gheweest zyn /die na
lust verscheiden ghedicht ghestelt hebben/ na der welcker schriften de reghels na der hand ghemaackt zyn". Zulk een helder inzicht in het wezen van alle regels voor de kunst, op welk gebied
ook, zou niet spoedig weer in de Nederlandsche theorie tot uiting
komen. Wanneer we anderen zoeken, die in de zeventiende eeuw
geweigerd hebben het gezag van regels te aanvaarden, dan komen we weer bij Jan Vos terecht, bij wien het materiëele belang
van den schouwburgdirecteur nu eenmaal zoo zwaar woog. Intusschen, zijn bewijsvoering is niet kwaad. Wij zagen reeds op
blz. 41, hoe hij alle gezag van classieke en moderne theoretici ver
omdat de Natuur nu eenmaal de beste tooneelwetten-wierp,
schrijft. Hij verklaarde het gezag der Romeinen en Grieken
voor onaannemelijk, omdat hun zeden anders waren dan de onze.
Gezag? Ja, één soort gezag wilde Jan Vos wel aanvaarden: niet
dat van de kunstleeraren doch van de dichters. Aristoteles is voor
hem niets waard:
„Voor wie heeft dese Griek Tooneelwetten geschreven? Was
het voor Europides en Sofokles ? Dat was vermetel: want hun
Spelen wierden van de wijsen voor loffelijk geroemt. Was het voor
de jonge Digters? Dat was onnodig: want die konden sig dienen
van de Spelen der genoemde Digters, die hen voor levendige lessen
verstrekten: hij heeft by my, in veel desen nog minder geloof dan
Horacius want dat was een Digter, en by een Wijsgeer: hier by
word sijn wijsheid, die veel eeuwen heeft geblonken, nu door de
glans van Deskartes soo verdooft, dat 'er veel Geleerde vain dese
tijd, liever leerlinge van Deskartes willen worden, dan meesters
in Aristoteles wetenschappen blijven. Wie oordeel heeft sal de
klynste kennis van een man, die in sijn grootste een krak heeft gekregen, niet volgen. d' Oudheid seg ik nog heeft geen veurregt. De
Latijnen hebben gelyk datse seggen :Wie te Romen is, moet sig na
de Roomse seden voegen; so gy elders syt, soo voeg u naar de plaats
daar gy syt. De Nederlanders, van een anderen inborst dan de
Romeinen, sijn elders; dies voeg ik my, op het veurschrift der
Latynen na 't volk daar ik by woon."
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Jan Vos was een man van de practijk. De groote dichters
wilde hij zich gaarne tot voorbeeld stellen, maar de kunstwetgevers hadden voor hem geen macht. Zijn strijd tegen Vondel gold
dan ook niet diens drama's, waar hij bewondering voor gevoelde,
doch diens theoretische wijsheid, in het Voorberecht van Jephia
samengebracht. Eenigszins venijnig wordt Vos dais ook, als hij
langs den neus weg verklaart: „Onze Duitsche Toneeldigter, die
Horacius wetten kort soekt te volgen, siet men dit veurgeschreve
perk, in verscheide Spelen, met regt overtreden."
Geestverwanten had Vos niet vele. De belangrijkste is Joan
Dullaart, wiens opdracht van zijn treurspel jan van Leiden en Barent Knipperdolling of Oproer binnen Munster (1662) aan Justus
Rijkwaart een frisschen geest ademt. Hij zegt daarin o. a.:
„Mijn Heer, ik zal my tegen Uw. E. die overgrondig in de
Grieksche tale ervaren zijt ('t welk de hoogdravende vaarzen die
gy in uw jeugt gemaakt hebt, genoeg betuigen) niet ontschuldigen,
dat ik zoo regelrecht tegens haar aaloude wetten gegaan heb. In
de werelt, ja zelf in de zienlijke hemelen, is geen bestandigheit, en
niets gestadiger dan d'ongestadigheit; yder eeuw voert zijne verandering in, en alles is de verwisseling onderworpen; zelfs d'onbezielde dingen, die door des menschen handen geleit worden (ik
sluit d'onredelijke beesten uit) veranderende van aart en natuur,
't zy datse met anderen vermengt worden, of dat tot het hare iets
bygedaan weit. Dat getuigen ons niet alleen, seden en wetten van
landen en koningkrijken, overoude drachten onzer voorouderen,
maar zelfs kunsten en wetenschappen die op vaste gronden gegrontvest staan en altijt gestaan hebben. Want hoeveel dat d'oeffeningh der Medicijnen, ten tijde van Hippokrates, en het gebruik
der Wis- en Starre-kunst van Archimedes en Ptolomeus by de hedendaagsche verscheelt; laat ik yder, die in deze kunsten ervaren
zijn, oordeelen. Dat dan de Tooneelwetten bij de Grieken en Latijnen ingevoert, nu somtijts mede na den aart en landen der volkeren verandert worden, kan ik, mijns oordeels (hoewel vele daar tegen zijn) niet ongerijmt vinden. Yder staat het vry hier in sijn
keur te nemen, zonder zich aan 't gebruik der ouden te verbinden.
Zoo doen deurluchtige Italianen, geestige Spanjaarden, welsprekende Fransen en geleerde Engelsen, in hare Treur- en Blyspelen.
De nieuwe zwieren en tonen der Muzijkzingers vallen in d' ooren
der hedendaagse werelt veel aangenamer en bekoorlijker dan die
van d'aaloude, en het begerigh oog vermaakt zich altijdt in nieuwe
en behaaghelijke vonden. Mijn oogmerk is niet den stijl en het ge
Ouden te verwerpen, neen mijn Heer; maar alleen om te-bruikde
zeggen, dat het onze lantslieden zoo wel als alle anderen uitheem-
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sche volkeren, geoorloft is hare Treurspelen op hunne wijzen toe
te stellen, zonder zich de tegenwerpselen der oude te bekreunen, of
daarom met reden gelaakt of gelastert te worden."
Niet veelvuldig zijn dergelijke denkbeelden. Jan Gansneb
Tengnagel erkent huiverend, dat hij in zijn Verwoestingh des stadts
Naerden (166o) ter wille van het stuk in één ondergeschikt punt
van de classieke regels is afgeweken: „Wij stoffeeren, en bekleeden dit Treurspel naar de wetten, regelen, en vreyheyt der Poësey oock naer de Toneelwetten, waer tegens wy wetende niet en
misdeden, ten waer misschien in talrijckheyt der personagien, dat
wij qualijck konde vermeyden,sonder het werck sijn eysch te weygeren. In die stemming ten aanzien van de kunstwetten had de
classieke richting onze meeste dichters gebracht.
Die vrees,om van de kunstwetten af tewijken hadSamuelCoster
er al in gebracht. Wie zich niet aan de voorschriften der Ouden
hield, was voor hem een domoor. Zulken minachters der kunst
zeide hij in de voorrede zijner Isabella ongezouten de Waarheid:
-

„Die weten wil waarom dat op alle dese dinghen wel te letten is,
die lese Aristotelem, Horatium, Schaligerem, Danielem Heynsium,
voortreffelicke mannen in wysheit en in allerleye wetenschappen,
die 't de moeyten waardt ghedocht wel ernstlick haar werck daar
af te maken, om te beschryven wat in 't toestellen van Treurspelen waargenomen moet worden; alhoewel het de onwetende wt
onwetenheyt, ende de overdwaalsche laat-dunkende wt kleenachtinge versuymen, zo geven nochtans die hare vaste regelen
sulcken glans an de gedichten in de ogen der wetenden aanschouweren, datse walgende het hoofd ommekeeren van onse heden
-dachse
vodden."
Coster zal hier wel bepaaldelijk op Rodenburg gedoeld hebben.
Nu kan men moeilijk beweren, dat Costers richting in de strengheid, waarin hij haar voorstond, op ons tooneel gezegevierd heeft.
De regels van Aristoteles en Horatius, Scaliger en Heinsius stipt
gevolgd, heeft geen onzer treurspeldichters. Het zou ook bezwaarlijk gaan, daar de genoemde autoriteiten lang niet altijd met elkander in overeenstemming zijn. In de theorie evenwel werden de
regels door de aanhangers der classieke richting altijd hooggehouden, en wanneer een al eens afweek, dan geschiedde dat schoorvoetend. En de Spaansche richting is er van haar kant nooit
toe gekomen, een wel opgezet pleidooi tegen kunstwetten met
onbeperkt gezag de wereld in te sturen.
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Noch machtiger werd de heerschappij der regels, nog minder
aangevochten hun autoriteit, toen het Fransch-classicisme eenmaal zijn intocht deed. Toen werd het ook nog aanlokkelijker,
zich in die tyrannie te schikken, daar de regels voortaan op gezond verstand en redelijk inzicht gegrondvest werden. Zóó
sprak het immers van zelf, dat men zich ervoor te buigen had!
In de dagen van het Fransch-classicisme wordt de kwestie
`absolute kunstwetten of niet' eenvoudig niet meer aan de orde
gesteld. De noodzakelijkheid van regels was als een grondwaarheid aanvaard. Kenmerkend is in dezen de stemming van Lodewijk
Meyer in de voorrede van zijn Ghulde Vlies. Evenals Corneille
laat hij daar — in strijd met het Horatiaansche voorschrift —
onwaarschijnlijkheden in de bewerking der stof toe, mits ze maar
niet onmogelijk zijn: „dat spreekt ons vrij van te zondighen teeghen de reeghelen enwetten der konst". Voor Meyer was dus'Horatius' niet meer synoniem met 'de reeghelen en wetten der konst':
Corneille had dien vervangen. En waarom kreeg Corneille zulk
een onbeperkt gezag? Omdat hij de wetten geleerd had van het
Gezond Verstand. Dat gezag had een ieder te aanvaarden, of hij
maakte zich belachelijk. Dat gezag kon overal gelden, in alle tijden
en bij alle volkeren, want het gezond verstand was overal gelijk.
Bleek dat ook niet hieruit, dat spelen volgens de regels van zelf
toeloop hadden en den Schouwburg veel geld opbrachten ? Dat toch
vernemen wij vanAndries Pels in Gebruik én Misbruik des Tooneels:
„'t Géld, dat een Spél geeft, om der Armen beurs te styven,
„'t Zy veel, óf weinig, zal altyt een' toegift blyven;
„Maar zulk een' toegift word vermeerderd door een Spél,
„Dat stichtend, kunstig, na de Régels is, én wél:
„Wie and're proeven, als de reden, mocht begeeren
„Kan 't door de dagelyksche érvaarenheid licht leeren.
„Word Cinna, Mithridaat, Andromaché gespeeld,
„Of wordt de Gierigheid van Geeraard afgebeeld,
„'t Gedwongen' Huw'lyk, óf Astrate, én and're Stukken;
„Men ziet, dat zy het volk als na de Schouwburg rukken;
„Zij geeven niet alleen voor een maal, maar zo vaak
„Men ze ophaalt, voordeel, vergenoeging, én vermaak."
Het publiek wist zich in Pels' dagen blijkbaar al volgens de
regels te vermaken. Maar het werd dan ook ter afwisseling niet
zelden op stukken met kunst- en vliegwerken of op opera's en
zangspelen vergast. Die konden heel wat vergoeden!
VAN HAMEI..

HOOFDSTUK IV.
DE THEORIE VAN HET DRAMA.

„Hoe hoogh men drave in stijl en toon,
„Het treurspel spant alleen de kroon",
zoo vertaalde Vondel den op bl. 48 geciteerden versregel van Ovidius. In deze woorden ligt een gevoelen opgesloten, dat in de
zeventiende eeuw door ieder aanvaard werd. Oorzaak daarvan
is het leerstuk, dat alle kunst nabootsing der natuur is. Immers
een volmaakter vorm van nabootsing van het menschelijk leven
dan juist de tooneelkunst geeft, bestaat er niet. Wanneer wij dan
ook geleerden zich gaarne zien wijden aan het schrijven van
treurspelen, zij het ook in het Latijn, dan is dat een natuurlijk
gevolg van de imitatie-leer. Aristoteles had zich de moeite gegeven wetten te schrijven, volgens welke zulk een imitatie kon
worden uitgevoerd: het was dus stellig niet beneden de waardigheid der geleerden van later eeuwen, wanneer zij die wetten in
practijk trachtten te brengen.
In de litteraire theorie neemt de tragedie de voornaamste
plaats in. De eenige dichtsoort, die volgens het inzicht der tijden
daarnaast volle recht van bestaan had, was het epos. Vooral in
Italië, dat in Tasso en Ariosto epici van beteekenis voortbracht,
ontstond ook een theorie van het epos. Die vond evenwel in het
overige Europa, en vooral in Nederland, weinig weerklank, een
verschijnsel, waarin eerst na den intocht van het Fransch-classicisme verandering kwam. En geen wonder. Een eigen epische
litteratuur bracht onze taal niet voort. Vondel vernietigde zijn
Constantijn, en de belofte zijner jeugd, ook bijbelsche materie
episch te bewerken, loste hij eerst in zijn ouderdom in. Een epische theorie bezitten wij dan ook niet. Dientengevolge is onze
letterkundige theorie de beste illustratie voor het gevoelen onzer
vaderen, dat „het treurspel alleen de kroon spant ".
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Aristoteles definiëert de tragedie aldus (Poet. VI) : ÉcTiv ouv
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r id xágapa:v. Dank zij Lessing weet iedereen, tot
hoeveel verschil van meening deze definitie aanleiding gegeven
heeft; zooveel woorden, kan men bijna zeggen, zooveel moeilijkheden. Ook de hedendaagsche schrijvers over litterair-theoretische onderwerpen zijn het over de bedoeling van den Stagyriet
geenszins in alle opzichten eens. Dat was reeds zoo bij de zes
commentatoren, uit wier onderscheidene mee -tienduwsch
zich echter langzamerhand een algemeen aangenomen-nige
opvatting cristalliseerde, wier grootste verdienste het was, dat
zij de moeilijkheden ontweek en aan den geest des tijds beantwoordde. Men kan haar leeren kennen uit Heinsius' definitie,
wier Latijn minder reden tot onzekerheid laat dan het Grieksch
van zijn meester: Tragoedia est seriae absolutaeque actionis et quae
justae magnitudinis sit, imitatio ; sermon, harmonia, et rhythmo
suaviter condita. Ita ut species singulae singulis in parlibus habeant
locum. Quaeque non narrando, verism per misericordiam et horrorem, eorundem expiationem a f f ectuum inducit. Wij zullen ons niet
in het vraagstuk begeven, in hoeverre Heinsius hier van Aristoteles' bedoeling afwijkt. Voldoende is het eraan te herinneren,
dat Heinsius in zijn verklaring niet alleen staat, doch dat een
voorafgaande school van tekstuitleggers reeds een gelijke interpretatie had gegeven.
De Nederlandsche classieke tragedie in de eerste helft der zeventiende eeuw, de tradities van het Latijnsche schooldrama
voortzettend, beantwoordt geheel aan Heinsius' voorschrift. Niet
zoozeer, wijl zij zich diens leerstellingen tot richtsnoer had gekozen, doch doordat de interpretatie, die Heinsius van Aristoteles'
uitspraak gegeven had, overeenstemde met de practijk van het
Latijnsche drama, zooals men het in die dagen kende. Voor nadere
bijzonderheden betreffende bouw en inhoud van het treurspel zal
die overeenstemming in het vervolg van dit hoofdstuk wel blijken. Voorloopig zullen wij ons tot het algemeen karakter der tra
bepalen.
-gedi
De humanistische wetenschap had de definitie van het drama
geweldig uitgebreid, door er allerlei nieuwe kenmerken aan toe te
TOtOUTWY ira &s^pca
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voegen. De handeling, door de tragedie nagebootst, moet volgens
Aristoteles c7rouaaios, `ernstig', zijn, of zooals onze zeventiendeeeuwers het noemden: 'deftig'. De nadere interpretatie van dit
adjectief geschiedt echter vrij willekeurig. De Italiaansche theoretici, zooals bijvoorbeeld Daniello in zijn Poetica, hadden de tra
dichters hierdoor van de comische onderscheiden, dat de-gische
werken van eerstgenoemden zich bezighielden met den dood van
machtige vorsten en den ondergang van groote rijken'). Daarin bestond dus de ernst of de `deftigheid' van het treurspel. Van de handeling was zoodoende het attribuut op de personen overgedragen,
een overdracht uitsluitend gegrond op de practijk der Antieken,
vooral van Seneca. Daniello ging nog verder. Als een stuk ernstig
moest zijn, moest ook alles wat grappig, wonderbaarlijk, plat,
vriendelijk of zachtaardig was, eruit gebannen worden. Zoo werd
de leer der letterkundige soorten tot het uiterste doorgedreven.
De lezer bevroedt het reeds: Romeo en Julia, De koopman van Venetië, en vele andere der liefste of benauwdste droomen van een
dichterziel, die geslachten tot tranen hebben geroerd, zouden
voor een Daniello geen treurspelen zijn: want waar zijn er de
machtige koningen, waar is de val van groote rijken?
Daniëllo's leer ging als een loopend vuur door de zestiende- en
zeventiende-eeuwsche theorie. Zij werd, dank zij den machtigen
steun, dien zij bij Scaliger en anderen vond, een der axioma's
daarvan. Zasius schreef in 1628 een blij-eindig spel Borgerliicke
Huys-houdingh, maar een dergelijk gegeven is in het zeventiende
een hooge uitzondering. De achttiende eeuw zou-euwschdram
het burgerlijk drama opnieuw moeten uitvinden.
Het belangrijke in dit alles is de scherpe scheiding tusschen
treur- en blijspel, die het gevolg van deze opvattingen was, en
die dus vooral gebaseerd werd op de onderscheiding tusschen het
koninklijke en machtige eenerzijds en het burgerlijke en eenvoudige anderzijds. De kwestie van het droevig of blij einde kwam
daarnaast eerst in de tweede plaats. Veel stukken in Spaanschen
trant, en vooral de tragi-comedies, konden in deze leer geen
plaats vinden. Zij moesten door de classicistische theorie nood
-zakelijrw
verworpen worden.
Op den duur werd voor de tragedie de eisch van een droevig

•) Vgl. Spingarn, Hist. of Lit. Grit., 6r vgg.
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einde met dien van een koninklijk en aanzienlijk gegeven ver
Dat was mede het werk van Scaliger, die in dezen, onder-enigd.
invloed van middeleeuwsche opvattingen omtrent het tragische,
van de Aristotelische leer afweek, en het wezen der tragedie ook
van een ongelukkig einde afhankelijk stelde. Zijn definities van
het tragische zijn kenmerkend voor het classieke drama, zooals
wij het in de eerste helft der zeventiende eeuw kennen. In zijn
Poetica (I 6) zegt hij: „In tragoedia reges, principes ex urbibus,
arcibus, castris. Principia sedatoria, exitus horribiles. Oratio gravis,
culta, a vulgi diction aversa, tota facies anxia, metus, minae,
exilia, mortes". En iets verder (III 97) : „Tragoedia quamquam
epicae similis est, eo tamen differt, quod raro admittit personas
viliores: cujusmodi sont nuntii, mercatores, nautae et ejusmodi.
Contra in comoedia nunquam reges nisi in paucis... Res tragicae
grandes, atroces, jussa regum, caedes, desperationes, suspendia,
exilia, orbitates, parricidia, incestus, incendia, pugnae, occaecaciones, fletus, ululatus, conquestiones, funera, epitaphia, epicedia." Hu!
Intusschen, ook vóór Scaliger gold, ten gevolge van de traditioneele denkbeelden omtrent het tragische, de leer, dat een treur
een droevig einde moest hebben. Cornelis van Ghistele had-spel
in 1555, toen hij zijn vertaling van Terentius de wereld inzond,
al gezegd: „Tragedien dat zijn spelen / die de Griecken hier voor
hebben / die groote sware materien tracteerden /-maelsbcrun
ende verhaelden feyten / gesten / ende tyrannyen van keysers /
Coninghen / Princen / oft groote vorsten: ende het beghinsel /
ende het middel / altijt vol turbatien / miserien / ende commotien
was: int leste oock noch comende tot eenen droeven / ende tot
eenen cattivighen eynde" 1 ).
Sindsdien, en vooral in de zeventiende eeuw geldt deze leer
als de juiste ten aanzien van de classieke tragedie. Zij was zoozeer
algemeen aanvaard, dat er betrekkelijk weinig over gesproken
wordt. Opmerkelijk is alleen de meening van Hugo de Groot,
die, graecist als hij was, uitdrukkelijk verklaart een droevigen
afloop niet als een kenmerk der tragedie te beschouwen, omdat
$) Het zou de moeite bonen na te gaan, waar Van Ghistele zijn wijsheid opgestoken
heeft. Daarmede toch zou een bron aangewezen zijn, die het droevig einde als kenmerk van het tragische beschouwde nog voordat Scaliger, dien Spingarn (Hist. of
Lit. Grit. bl. 68) daarvoor verantwoordelijk stelt, zijn Poetica (1561) uitgaf.

86

DE THEORIE VAN HET DRAMA.

vele Grieksche treurspelen dien missen. Vondel heeft over dit
punt geen oordeel uitgesproken. Wellicht zou hij het, uit eerbied
voor de Grieken, met De Groot eens geweest zijn, al heeft dan
zijn gehechtheid aan de oude traditie hem gewoonlijk zoodanige
stof doen kiezen, waarbij een droevig einde geboden was. In
ieder geval heeft hij zich een tragedie van De Groot, den
Sophompaneas, ter bewerking uitgekozen.
De gewone zeventiende -eeuwsche opvatting aangaande het
wezen van treur- en blijspel leert men kennen uit de opdracht
van Cornelis Luidewijck van der Plasse bij zijn uitgave van Bredero's werken in 1638:
„De treurspelen hadden den voortoght om hunne deftigheidt en
staetigheidt, als bestaende uit aensienlijcke personagien, Koninghen, Vorsten, Priesters, Amptluyden, Edelen, Krijghs- oversten,
en dierghelijcken; op Sloten, in Steden, Paleisen, Raedshuisen,
Leghers, en Kercken: en ghelijck der persoonen waren de redenen
vol majesteit, en hooghdravende; d'uitkomsten bloedigh, schrickelijck, en van belang. De blyspelen spronghen lustigh op het
tooneel, met den lichtsten slagh en het schuim des volckx, Har
Boeren, Werckluiden, Waerden, Waerdinnen, Koppelaer--ders,
sters, Snollen, Vroedwijven, Bootghesellen, Opsnappers, Schoisters en Panlickers: op Ackers, in Bosschen, in Hutten, in Winckels, Herberghen, Kroegen, op Straat, in Steegjes en Slopjes, in
Vleesch -huis, en op Vischmerckt: de praetj es die daer om gingen,
na den man: d'uitkoms'ten kluchtigh en genoegelijck."

Deze onderscheiding tusschen treur- en blijspel bleef van kracht,
ook in de tijden van het Fransch- classicisme. De besclfrijving, die
Corneille in zijn I?iscours sur l'Utilité et stir les .parties du Poéme
Dramatique van beide geeft, wijkt ook niet sterk van de oudere
leer af 1 ). En wat Pels in zijn bewerking van Horatius Flaccus
Dichtkunst zegt, beteekent in den grond hetzelfde, al heeft hij
in de eerste plaats het oog op de 'dictio', de taal:
„Een' treurstyl voegt niet in een Blyspél; laage taal
„Zou kwaályk passen op Thyéstes avondmaal.
„Naar waarde van de zaak, die gy u hébt verkooren,
„Zal daar een' déftige, of een' laage styl behooren."
3 ) „ La comédie diffère donc en cela de la tragedie, que oelle-ci veut pour son sujet
une action illustre, extraordinaire, sérieuse; celle-là s'arrête a une action commune
et enjouée; Celle-ci demande de grands perils pour ses héros; celle-là se contente de
l'inquiétude et des déplaisirs de ceux à qui elle donne le premier rang parmi ses acteurs."
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Over het wezen van het tragische veranderden de gevoelens dan
ook niet sterk. Ten aanzien van het comische echter is eenige
ontwikkeling der ideeën waar te nemen.
Het blijspel houdt zich volgens Aristoteles 1) met eenvoudiger
zaken bezig dan liet treurspel, het schildert de ondeugden op

c
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Fo-Ti zó ' AoTov póptov. De Italianen leidden uit deze definitie een
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even uitvoerige theorie voor het blijspel af, als zij liet reeds
vroeger voor het treurspel hadden gedaan. In alle Poetica's,
hetzij die van Trissino, van Robortello, van Maggi, van Minturno of van nog anderen 2 ), keeren dezelfde denkbeelden over
het comische terug. Daartoe behoort eenerzijds de theorie van
het belachelijke (TÓ yeAoTov), anderzijds de zedelijke verdediging
van het blijspel, daar het ondeugden en gebreken heette te
geeselen. De bekende, door Donatus aan Cicero in den mond
gelegde woorden, volgens welke de comedie te beschouwen
was als imitatio vitae, speculum consuetudinis, imago veritatis
speelden daarbij een belangrijke rol. Immers juist doordat
het blijspel zoo dicht bij de werkelijkheid stond, kon het
bijzonder sterken invloed op de zeden der menschen hebben.
Scaliger breidde de theorie der comedie nog verder uit door
te bepalen, welke soorten van karakters ervoor geschikt zijn, en
door een gelukkigen afloop als noodzakelijk te stellen. Een reden
waarom Scaliger het blijspel bijzonder hoog aanslaat, is deze:
in tegenstelling tot het treurspel berust het geheel op vinding van
den dichter, ook voor zooveel het de stof betreft. Merkwaardig is
het, dat de oorspronkelijke Italiaansche commedia dell'arte buiten
de litteraire theorie bleef; zij was niet onder het classieke hoedje
te vangen. Met onze nationale kluchten is het iets anders gegaan;
vandaar ook, dat deze gaandeweg nader tot het blijspel gekomen zijn.
In ons land geldt evenals in Italië het uitsluitend optreden
van lieden uit den burgerstand als voornaamste kenmerk van
het blijspel. Die eisch wordt reeds aangetroffen in Cornelis van
Ghistele's bijschrift bij zijn vertaling van Terentius ( 1 555) : ,,Co
medien zijn spelen/ die alleenlijck tracteren / ende aangaen ghe-

') Aristoteles, Poetica, V.
Vgl. Spingarn, Hist. of Lit. Crxt., blz. ioi vgg.
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meyne slechte persoonen / ghelijc van rijcke borghers / ionghers /
knapen / maerten / ende van die onbehoorlijcke liefde der ionghelingen / ende van der hoeren bedrieghelike listen lint beghinsel/
ende int middele; ook vol twists / ende turbacien / maer int leste
comen si altoos tot eenen bliden ende heughelijcken eynde."
Dus: gewone menschen, verboden liefde, veel woelingen en intrigues, en een blij einde, — ziedaar wat Van Ghistele van de comedie verlangt, en wat men ook in de zeventiende eeuw als het geraamte van een blijspel blijft beschouwen 1). Veel verder is onze
theorie ten opzichte van het blijspel niet gegaan. Alles wat er in
Italië buitendien gephilosopheerd werd over het belachelijke e. d.
vinden wij in ons land niet weerspiegeld. Alleen de ethische eisch,
dat het blijspel louterend op de zeden zal werken, komt van tijd
tot tijd voor den dag, hoewel niet zoo dikwijls, als men wellicht
in verband met de sterke ethische richting der algemeene kunstleer ten onzent verwachten zou. De oorzaak daarvan is tweeërlei:
vooreerst werd er over het blijspel bij ons weinig getheoretiseerd,
en vervolgens werden de nationale tradities van de klucht, die
alleen maar tot opvroolijking van het publiek had gediend, althans in de eerste helft der zeventiende eeuw, veelal ook op het
blijspel overgedragen.
Rodenburg, in navolging van Sidney, is de eerste, die in zijn
Borstwering de ethische verdediging van het blijspel waagt, —
al een bewijs voor den uitheemschen oorsprong zijner leer. „Oft'
zyn 't de bly-speelen", zoo zegt hij, „die welcke door slordighe rymers, en ontuchtighe Tooneel-speelders, afkeerlijck en mishaeghlijck ghemaeckt zijn? Maer nopende het misbruyck, daer zal ik
hier nae van handelen, doch zal nu alleen zegghen dat de blyspeelen alleenlyck naebootsinghe zyn van de misbruycken onzes
levens, de welcke men verthoont inde hebbelijckste, en aerdichtste wijze. Iae zo stichtelijck dat gheene aenschouwers daer van
misnoeght kunnen wezen" 2 ). Rodenburg was dan ook een ver1) Vgl. Corn. Luid, van der Plasse, geciteerd op blz. 86.
2) Het lijkt mij onaannemelijk, dat Rodenburgh's afwijking van Sidney op deze
plaats alleen een gevolg van zijn gebrekkige kennis van het Engelsch zou zijn. Vgl.
Apology Joy Poetry (bij C. Greg. Smith, a. w., bl. 176): „No, perchance it is the Comick,
whom naughtie Playmakers and Stage-keepers haue justly made odious. To the argument of abuse I will answer after. Onely thus much now is to be said, that the Comedy is an imitation of the common errors of our life, which he representeth in the
most ridiculous and scornefull sort that may be; so as it is impossible that any beholder can be content to be such a one." Rodenburg's afwijkingen zijn typeerend voor
den Nederlandschen smaak.
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woed tegenstander van „ontstichtelijcke, jae oneerlijcke kluchten, en wangelaten zotticheyden ... , die de wulpze zinnen tot
meer wulpscheydt terghen". Zijn oppositie heeft hem evenwel
weinig gebaat. Er moest nog nagenoeg een halve eeuw voorbijgaan, voordat de eerste pogingen tot kuisching van dergelijke
kluchten in het werk gesteld zouden worden, en voordat men met
meer klem een moreele strekking ook van het blijspel verlangen
zou. In de practijk was zijn leer toch nog niet door te zetten, en
daarom zweeg men er in de theorie liefst over. Een steun vond
hij bij Guiliam van Nieuwelandt, een Antwerpenaar, die het in de
opdracht zijner Aegyptiaca (1624) in de Ouden prees, dat zij „seer
vrijmoedelijcken alles in haere Comoedien bestraften, 't welck
haerlieden niet qualijck en wert afghenomen, om dat sy door
sprekende letteren, ende vercierde Personagien, de menschen
ghetemt ende ghezedight hebben".
Andere kwesties, de techniek van het blijspel betreffende,
komen bij ons niet ter sprake. Daartoe behoorden het vraagstuk,
of het blijspel aan minder strenge regels ten aanzien van de eenheid van tijd onderworpen was dan het treurspel 1 ), en de voorliefde voor karakters met één alles overheerschende hartstocht
in het blijspel 2 ). Het eenige punt, waarop verder ook in ons land
veel gehamerd werdt, zijn de vele woelingen en intrigues, die het
blijspel zijn levendigheid geven moeten. Vooral tegen het einde
der zeventiende eeuw, als onder invloed van het Fransch-classicisme ook de theorie van het blijspel vaster vormen aanneemt,
is dit een onderwerp, dat herhaaldelijk aangeroerd wordt. Het
was de „geestigheid én woelende wérkelijkheid", waarom de
leden van Nil Volentibus Arduum hun blijspel De Malle Wédding
6/ Gierige Geeraard in 1677 zoo bijzonder prezen. Had niet reeds
Scaliger het blijspel „negotiosum" genoemd? Diens eisch bleef
tot in den tijd van het Fransch-classicisme gehandhaafd. Dat
1) Een belangrijke kwestie in Italië. Vgl. Castelvetro, Poetica, bl. iog (geciteerd
bij C. Greg. Smith, a. W., I 399) : „Per Ia qual cosa veggansi Plauto et Terentio, come
Si possono scusare di non hauere errato, the in alcune comedic loro hanno fatto rappresentare i'attione pin lunga d'un giorno".
2) Vooral in Engeland bekend. Dit was het echte `humeur'. Vgl. de voorrede van
Ben Jonson's Every man out of his Humour :
„As when some one peculiar quality
,,Doth so possess a man, that it doth draw
„All his effects, his spirits and his powers,
„In their confluctions, all to run one way,
,,This may be truly said to be a humour."
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geldt evenzeervan de andere classieke kenmerken van de comedie,
als daar zijn burgerlijke karakters en een blij einde. Een zekere
ontwikkeling in de inzichten is vooral in één opzicht waar te nemen, namelijk ten aanzien van de ethische beteekenis van het blij
daarop gewezen, doch zonder veel aanhang-spel.Rodnburgha
te vinden. Tegen het einde der zeventiende eeuw echter verkondigt Andries Pels het zedelijk karakter der comedie als een onaf
aanwijzen der burgerlijke gebreken moet-wijsbarench:t
niet alleen vermakelijk, maar ook leerzaam zijn. Geen wonder
trouwens, dat de volgeling van Horatius en Corneille het beginsel
van `nut en vermaak' ook op de comedie toepaste. Men leze
slechts zijn Gebruik én Misbruik des Tooneels erop na:
„De stof eens Blyspéls, dat zeer zélden hooge zaaken
„Verhand'len moet, of nooit, zal ons wél bést vermaaken,
„En leerzaamst weezen, als men vinnig scheert de gék
„Met eenig burgerlyk verfoeijelyk gebrek,
„Als afgunst, hovaardy, verkwisting, vrékheid, tooren,
„Of eigenbaat, én al wat tegen het behooren
„Van ménsch'lyke ommegang, én goede zeden stryd."
Waar Pels het verder vooral tegen heeft, zijn de platte en dartele kluchten. Kuisching van taal en zeden op het tooneel was
een der idealen, waarnaar het genootschap Nil Volentibus Ar
meeste kracht streefde. Dat lag in den geest van-dumet
het Fransch- classicisme, maar evenzeer in dien des tijds in het
algemeen. Terwijl in het tijdvak van Willem III de zedeloosheid
ten onzent een schrikwekkend karakter aannam, werden de uiterlijke vormen steeds beheerschter en verfijnder. Ook burgemeesteren van Amsterdam waakten tegen loszinnigheden, zelfs in woorden, op de planken. En niet zonder succes, gelijk Pels in hooge
ingenomenheid ons in het zooeven genoemde werkje meedeelt:
„Onnoodig is het, dat ik honderd kluchten noem',
,Die door geen and're drift, als geilheid, zijn beschreeven.
„De meeste heeft men van ons Schouwtooncel verdreeven
„Sints weinig jaaren. Oene alleen is na de dood
„Des Dichters, die zyn' Klucht zelf doemde, uit hooge nood,
„En groote schaarscheid van verand'ring wéêr herbooren;
„Maar had geen uitslag, als voorheen; zo waaren de ooren
„Alreê gezuiverd door 't afschaffen van die smét,
„Den Schouwburghoofden hoog bevolen door de Wét."
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Intusschen, wat was eigenlijk het onderscheid tusschen blijspel en klucht? In de meerdere grofheid van de klucht kon dat
niet liggen, vooral niet in een tijdvak, waarin met zooveel klem
op kuisching der kluchten was aangedrongen, terwijl een vroegere
periode zich de vraag niet eens gesteld had. De klucht toch, overgeërfde nationale traditie der Middeleeuwen, was geen classiek
genre, en was daarom nooit in de theoretische beschouwingen
opgenomen. Eerst toen zij onder invloed van het Fransch-classicisme steeds meer tot het blijspel begon te naderen, moest men
zich wel van het verschil tusschen beide rekenschap geven. Evenwel, de klucht is dan niet meer de echte nationale klucht, de boer
lach, geneigd als hij is smerig voor grappig te nemen, mits hij-sche
maar een oogenblik de vrijheid krijgt alle conventioneele banden
van opgelegd Hollandsch fatsoen te verbreken. Men stelt dan
dezelfde eischen aan de klucht als aan het blijspel, en vooral dezen:
dat de goede zeden niet geschaad worden. Als vrijwel eenig onderscheid tusschen beide blijft slechts het uiterlijk kenmerk bestaan,
dat de eerste korter is het laatste, en zoo wordt het ook gezegd in
de schaarsche uitspraken, die wij over dit onderwerp vinden. Het
kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum gaf in 1678 een bewerking uit van Quinault's blijspel La Mère Coquette. In een aardige voorrede werden de verschillende „intrigues, of warringen,
én de „incidens, óf voorvallen" van dit blijspel beschreven. De
bewerkers veranderden het evenwel in „een kluchtspél, waar in
om de kortheid, zo veele warringen, én voorvallen niet konden,
noch mogten gebragt worden". Evenzoo heeft Dirk Buysero,
toen hij in 1679 de Amphitrion van Molière vernederlandscht
had, „op dat het kluchts gewijs zoude konnen vertoont worden,
dit stukje in een Bedrijf willen begrijpen". De zuidenwind had
in weinig jaren een onzer meest eigen tradities weggewaaid. De
theorie kon moeilijk anders doen dan volgen. Zoo ergens, dan
beantwoordt zij hier ten volle aan den feitelijken toestand.
Om tot het blijspel te naderen, behoefde de klucht innerlijk niet
veel te veranderen; immers, ten onzent werden ook aan het eerste
niet die hooge eischen gesteld, die elders wel vernomen werden.
Hoofdzaak was, dat de klucht haar platheid, ruwheid, dartelheid,
of hoe men het noemen wilde, zou afleggen. Dat is een eisch, die
met de cultuurtoestandenvan de jaren na 1670 samenhangt, en die
ook in andere landen aan de orde van den dag was. Rapin bij-
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voorbeeld bepleitte in zijn Réflexions sur la Poétique d'Aristote
(1674), dat de Comedie weder een les in de deugd moest worden,
zooals ze het ook bij de Grieken geweest was. In het algemeen
kan men zeggen, dat zoowel de tijdperken van strenge moraliteit
als die van verfijnde weelde een naar het uiterlijk voorbeeldige
gekuischtheid, vooral in de taal, medebrengen. Van het eerste is
de Engelsche republiek onder Cromwell een voorbeeld, van het
laatste onze eigen periode 168o--173o. Toen Rodenburg in 1618
zich in zijn afkeuring van oneerbare kluchten en blijspelen
bij Sidney aansloot, vond hij geen gehoor. Maar een zestig j aar later
gaven grofheden aanstoot, waar Rodenburg's tijdgenooten niets
in gezien zouden hebben. Tal van kluchten werden in latere
uitgaven herzien en beschaafd. Ongetwijfeld dwongen ook de
eischen der practijk daartoe, want burgemeesteren van Amsterdam hadden zonder zulk een beschaving de vertooning verboden.
Maar het ging zonder de geringste moeite. Toen Joan Pluymer in
1678 het kluchtspel De Verliefde Lubbert uitgaf, was dat eigenlijk
niet anders dan A. Boelen's Bedrooge Vrijer (1649) „van alle aan
misstellingen gezuivert". Adriaan Leeuw-stoelijkhdn g
bewerkte Molière's L'Amour Médecin voor het Nederlandsch tooneel onder den titel De Lie f dendokter (2e dr. 168o) en droeg het
stuk aan Joan van Vlooswijk op. Hij is openhartig genoeg om te
bekennen, dat deze misschien in een „boertige stoffe, vol platte
Hollandsche spreekwoorden" grooter vermaak zou scheppen,
maar de schouwburgregenten laten zulke kluchten niet meer op
de planken toe. Immers de meeste daarvan zijn „vey ongezouten,
en daardoor, voor tedere ooren, niet weynig aanstootelyk, om
d' ongerymdheden, onnutte redenen, mismaakte bedryven, en
lasterlike uitvallen ". In 1678 gaf het genootschap Nil Volentibus
Arduum zijn kluchtspel De Wanhebbelijke Liefde, vrij naar
Quinault bewerkt, in het licht. De stof was in overeenstemming
met den geest des tijds, want zij bevatte een zedeles: de verkeerdheid van huwelijken tusschen een ouden man en een jonge vrouw.
Maar de bewerking kon, toen na twintig jaar een nieuwe druk
verscheen, niet dezelfde blijven. „Sommige spreekwyzen" zoo
verklaren dan de leden van het kunstgenootschap, „die eenigzints
ruuw, of aanstootelyk gevonden wierden, hebben wy veranderd,
of geheelyk daar uitgelaaten."
Men hield niet meer van die ongezouten kluchten. Sedert Pels'
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krachtig pleidooi 1 ) waren ze ontoelaatbaar geworden. Jammer
maar, dat het zout, dat erin gestrooid werd, niet van beter soort
was!
De tooneeldichters der zeventiende eeuw, bedienden zich in
hun theoretische uiteenzettingen van een vrij stereotype vaktaal.
Evenals in hun uitspraken telkens dezelfde grondgedachten terugkeeren, zoo zijn er ook in den vorm vaste woorden en uitdrukkingen, waarmede zij steeds weer opnieuw aankomen. Zoo was
iets, dat door aanhangers van bijna alle richtingen op het tooneel
verlangd werd, levendigheid en actie. Maar nog meer een innerlijke dan een uiterlijke levendigheid. Men noemde dat destijds
`hartstochten', of, wanneer men bepaaldelijk de aandacht vestigen wilde op de uiterlijke blijken daarvan, dan sprak men liever
van `werkelijkheid'.
De Italiaansche kunstleer had, evenmin als de classieke, die
vereischten van` hartstochten' en` werkelijkheid' nooit op den voor
gesteld. Zij waren veeleer een van de overlevende tradities-grond
der oudere nationale tooneellitteratuur. De moraliteiten bijvoorbeeld hadden uitsluitend verpersoonlijkte eigenschappen en hartstochten ten tooneele gebracht. Toen de classieke tragedie langzamerhand de plaats van het rederijkerstooneel kwam innemen,
was men niet met één slag van de allegorische opvatting bevrijd. Wat den toeschouwer trof, waren niet allereerst de karakters, de personen, maar de eigenschappen, die zij konden voorstellen, de hartstochten. Vandaar ook dat men in het tragisch conflict veeleer een botsing van hartstochten dan van personen zag.
Volgens Van Ghistele 2 ) was de tragedie in het begin en het midden „vol turbatien, miserien ende commotien". Hij oordeelt hier
klaarblijkelijk naar zijn eigen dramatische ervaring, misschien
niet het minst van de Latijnsche stukken, die destijds vertoond
werden. Na hem zien wij, hoe in ons land de eisch van 'hartstochten' en `werkelijkheid' steeds met meer klem uitgesproken
wordt, en hoe dientengevolge het classieke drama zich althans
in één opzicht in nationale richting blijft ontwikkelen. Natuurlijk
geschiedde dat niet geheel zelfstandig; de classieke leer deed ook
hier haar invloed gelden. Het leerstuk, dat het drama een na1) Aangehaald op bi. go.
2) Vgl. boven bi. 85.
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bootsing van het menschelijk leven is, vestigde bij de Nederlanders, met hun aangeboren zin voor het schilderachtige, juist de
aandacht op dieuitingsvormenvan het leven, welke voorde pen een
aantrekkelijk gegeven opleverden, d.w.z. waar leven, waar actie
in zat. En toen bovendien Aristoteles nog kwam eischen, dat
de tragedie bij het publiek „schrik en medelijden" zou opwekken,
werkte ook dat de behoefte aan hartstochten en werkelijkheid
in het drama in de hand. Immers, zooals David Lingelbach later
zou verklaren'), die twee gevoelens werden juist door sterke hartstochten gaande gemaakt. Voor het Fransch-classicisme werden de
hartstochten dan ook de ziel der treurspelen.
Bij de schrijvers over dramatische theorie uit de eerste helft
der zeventiende eeuw is de overgang van de allegorische beschouwing van het rederijkerstooneel naar de leer der hartstochten van
het classieke drama soms nog meer of minder duidelijk waar te
nemen. Typisch is in dat opzicht Abraham van Mildert's opdracht
bij zijn treurspel Virginia 2 ); iedere persoon stelt daar een eigenschap of hartstocht voor, die al naar zij een deugd of een ondeugd
is, tot een goed of een kwaad einde gedijt. Zoo was de beschouwing nog in i6í8. Later verandert dat en worden de hartstochten
en het gewoel of de werkelijkheid, die zij teweeg brengen,
om zich zelve gezocht. Alle kunstrichtingen doen daaraan mede,
het Latijnsch-classicisme der vroegste zeventiende -eeuwers, de
Spaansche trant hunner tijdgenooten, Vondel's Grieksche
treurstijl, het Fransch-classicisme van Nil Volentibus Arduum. Dat is wel een afdoend bewijs, dat juist hierin een der
meest karakteristieke trekken van het Nederlandsche drama gelegen is. Door den een mogen de uiterlijke woelingen, door den
ander de innerlijke hartstochten het meest gezocht worden, allen
zien er een hoofdsieraad van hun werk in. Enkelen verklaren uit
dat zij die bewegelijkheid als een kenmerk van de Ne--drukelij,
derlandsche stukken beschouwen, en wanneer een man als Lodewijk Meyer de Italiaansche, Spaansche en Fransche stukken om
hun levendigheid prijst, dan doet hij dat, wijl juist die eigenschap
') In de opdracht van Cleomenes (1687): „Wy twyfelen échter niet aan eene goede
uitslag, zo om cle ongemeenheid van de Verziering, als de verscheidenheid van Hartstóchten, die hier gewéldig onder een arbeiden, en voornaamentlyk swanger gaan mét
Liefde, én Staatzucht, twé der grootste, én krachtigste beweegingen, om in de gemoederen der aanschouweren, schrik, én médelijden te verwékken."
2 ) Vgl. de op bl. 53 aangehaalde passage.
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hem als Hollander daarin aantrok. Eenige uitspraken van dichters
van uiteenloopende richting zullen dat duidelijk aantoonen.
Jan Jacobsz. Schipper, opdracht van De Verovering van Rhodes
(164o) : „Gestierd zijnde van een inval, dat men, op 't naeuwst te
mikken, geen meer tijt behoorde te nemen, dan zoo veel als 't spel
tot haer vertoning vereyschte, en op een plaetse, zonder van kelders in kamers, huyzen, hoven, bergen, bosschen, binnen, en buyten steden te lopen, heb ik 't zoo naeuw niet willen nemen: maer
alleen bewercken dat het groot gewoel, alzo ons Tooneel zulx
vereyscht, zouw maken."
Vondel, opdracht van Electra (1639) : „In dit treurspel woelen
veelerlei hartstogten, gramschap, stoutigheit, vreeze, bekom
liefde, trouw, en ontrouw, droefheit en blyschap,-mering,hat
elk om 't hevigste. Men hoort hier klaere vertellingen, gewightige
beraedslaegingen, gezonde gezoute leeringen, en goude spreucken."
Joan Blasius, Opdracht van Lysander en Kaliste, 2e deel (1663) :
„Hier uyt spruyten gruwlijke moorden, doodelijkke gevanggenissen, en afgrijslijke verraderyen, alles door heevige wraaksucht,
woedende gramschap, doordringende kloekmoedigheyd, bitsen
haat, ongerechte beschuldigingen, eygen-baatse afgunst, onmatige ontrouw, groote blyschap en hooge droefheyd. 1
Jan Vos, voorrede van Medea (1667) : „De Nederlantsche Spelen sijn dikwils vol verwarringe, daarse, dit staatvast, alsse niet
tegens de Natuur stryden, en sig ondertussen gevoegelyk ontwarren: te beter om sijn."
Lodewijk Meyer, voorrede van het Ghulde Vlies (1667) : „De
Oude hebben in hunne Tooneelspeelen weinigh persoonen, luttel
werkelijkheidts en ghewoels, en meest al lange alleen- Ofte samen
hoogsten dry, óft vertellingen ghe--sprakenvtwóf
braght, 't welk hunnen toehooreren misschien niet onaanghenaam
viel. De onze daarteeghen zijn van eenen heelen anderen gheest
ghedreeven, willen korte reedenen, veel leevendighe beelden op
het tooneel, en in de zelve veel ghewoel en werkelijkheidt, en te
ghelijk ooren en ooghen hun vermaak verschaft hebben. Waarom
zoude een Dichter, diens oogmerk is te vermaaken, en behaaghen,
vólghens de reeghelen zijner konst, zulks niet op het tooneel bren".

)

1 ) Worp, Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland, I 388, noemt
behalve de uitgave van Lysander en Kalisse in 1663 er ook een zonder jaartal. Ik zou
de stelling willen opperen, dat (lie van 1659 of vroeger is. Men leze eens, hoe Adriaan
Leeuw (opdracht van Leo Arminius, 1659) de zoo even geciteerde plaats uit Vondel's
opdracht van Elektra heeft geplunderd, en vergelijke dan zijn woorden ook met de
hier aangehaalde van Blasius: „In dit Treurspel woelen veelerleye hartstochten, elk
om het hevighste, onder elkanderen, als woedende gramschappen, doordringende
stoutmoedigheden, bitsen haat, ware liefde, oprechte trouw, onmatelike ontrouw, grote droefheit, en hoge blijdschap. Men hoort hier mede gewichtige beraatslagingen,
klare rerhalingen, gezonde leringen, en goude spreuken."
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gen. daar de konstenaars 't niet verbooden hebben? 1 ) Zeeker wij
ervaaren daghelijks, dat de nieuwe Italiaansche, Spaansche, en
Fransche Tooneeldichters, door aartighe gheschiedenissen en veel
werkelijkheidts en krachtighe hartstóghten in hunne speelen in te
voeren, hunnen toezieneren gheen kleen vermaak opdisschen, en
dat de zelve op onzen Schouwburgh herschaft, met ghrooten toeloop en ghraaghte ontfangen worden."
Andries Pels, Gebruik én Misbruik des Tooneels :
„Sier dan met hevige hartstógten zo de Spelen,
„Dat lange redens zélfs de Aanschouw'ren niet verveelen;
„Maar dat, terwijl ge hunn' gemoederen ontroert,
„Nunn' aandacht werd' gewét, én waar gy wilt, vervoerd."
Wat voor het blijspel de `warringen' of intrigues waren, dat
werden onder op den duur, vooral invloed van het Fransch-classicisme, de hartstochten en `woelingen' voor het treurspel. In
de tweede helft der zeventiende eeuw komen zij als element der
litteraire theorie tot hun volle recht. Als zoodanig behooren zij
niet tot den voorraad van denkbeelden, die de nieuwe tijd aan de
Antieken ontleende. De volken hadden het begrip der 'hartstochten' uit hun eigen verleden, uit den tijd der allegorische litteratuurbeschouwing medegebracht. Dat geldt ook van de Nederlanders. Niet vreemd is het dan ook, dat wij de oorspronkelijke
opvatting, die wij reeds bij Abraham van Mildert leerden kennen,
in 1671 nog terugvinden bij een Zuid -Nederlander als Cornelis
de Bie, in de voorrede zijner Comedien, Tragedien ende Cluchten :
„Hier wordt bewesen uyt het verduldich leven van den H. Ridder Gommarus, de verduldicheyt die alle Menschen in hunnen
teghenspoedt behoorden te omhelsen....
„Ten tweeden soo is te aenmercken dat in de volghende leeswaerdighe Leerstucken vervat wordt hoe crachtelijck dat den
mensch somwijl door lust van de min gedreven en tot het gebruyck vervoordert wort, buyten het verbondt van 't houwelyck
waer door by geen verdriet en vindt in de allendighe voorvallen
die hem over het hooft waeyen, jae sich schijnt te bevlijtighen om
met vreught te soecken het uyterste lijden, pijn en miserie....
„Ten derden wordt ghethoont uyt de Armoede van den Grave
Florellus dat de waerheyt voor weynich tijdt wel can verdruckt
worden vande boose Leugentaal en de Nijdt, maer (als olie boven
drijvende) op 't lest allen haer vyanden overwint."

Voor Lodewijk Meyer en zijn vrienden moest zulk een kunstbe1 ) De hartstochtenleer was dus juist een punt van geschil tusschen de Antieken en
het Fransch- classicisme.
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schouwing verlept en dor schijnen; voor ons is zij een loot van
denzelfdén stam, waaruit ook de hunne gegroeid is.
De tragedie moest, volgens de definitie van Aristoteles 1), door
deernis en ontzetting de katharsis ('zuivering') van dergelijke
hartstochten bewerken. Er zijn vele pogingen gedaan, om van deze woorden een verklaring te vinden, zoo in den ouden als in den
nieuwen tijd. De vroegste Italiaansche theoretici, Corneille,
Lessing, om van lateren niet te spreken, hebben allen er het hunne over gezegd, zonder tot een afdoende oplossing te geraken.
Spingarn 2 ) heeft erop gewezen, hoe in het algemeen de bestaande
uitleggingen van den Aristotelischen tekst tot twee groepen terug
te brengen zijn: die, waar de `zuivering' ethisch opgevat wordt, en
die, waar zij als een eenvoudige emotioneele, bijna physieke, opluchting verklaard wordt. De eerste opvatting past goed bij de
ethische beteekenis, die vroeger door velen aan het tooneel gehecht werd, de laatste meer bij de leer van het enkele genoegen,
zooals o.a. Castelvetro die verkondigd had.
Scaliger, voor wien alle poëzie in de eerste plaats ethische waarde had, stond natuurlijk ook in dezen op het ethische standpunt;
voor hem moest de zuivering der hartstochten den mensch tot
deugd leiden. Het was hem niet voldoende, dat de toeschouwers
— zooals bij Aeschylus' drama's het geval was — zich alleen maar
zouden verwonderen of ontzetten, maar zij moesten ook iets leeren. Men zou verwachten, dat deze opvatting ook in ons land,
waar het tooneel zoo'n sterk ethisch-didactische beteekenis kreeg,
moest inslaan. Toch is dat niet het geval geweest. Een zuiver theoretische kwestie als deze kon de gemoederen nauwelijks bewegen.
Het wezen van het tragische stond voor de meeste onzer dichters
ook zonder die leer van `medelijden en schrik' reeds te zeer vast,
dan dat zulk een vakterm veel aan hun inzicht had kunnen toevoegen of wijzigen. Uitsluitend de geleerde dichters bespraken dit
thema, d. w. z. zij, die niet ter nood enkele theoretische inzichten
tot handleiding bij de practijk op schrift stelden, doch zich ook
voor de theorie om haars zelfs wil eenigermate interesseerden.
Van zulke dichters is het aantal in den eersten tijd vrijwel tot
Vondel beperkt. Deze nu had bij Heinsius de zuiver emotioneele
1) Zie boven bl. 83.
2) Vgl. Spingarn, Hist. of Lit. Crit. bl. 74 vgg.
VAN HAMEL.
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opvatting van de Aristotelische `katharsis' leeren kennen 1 ). In
Grotius' Prolegomena der Phoenissae wordt wel van „miseratio"
en „misericordia" gesproken, zonder dat het evenwel tot een ver
ring van Aristoteles' woorden komt. Dientengevolge was Von--kla
del op Heinsius' interpretatie aangewezen, en hij nam ook haar
over, zonder naar een eigen opvatting te streven, en zonder de
onzekerheid, die in den tekst van Aristoteles ligt, op te merken.
Zoo kwam het, dat Vondel van Heinsius ook den term `horror'
overnam: hij spreekt van `schrik' niet van `vrees'. Bij Corneille
heet het daarentegen `crainte', en een eeuw later zou Lessing een
geweldig vuur tegen den `horror' openen. Ware de heele kwestie
der `katharsis' in onze litteratuur niet in het vergeetboek geraakt,
dan zou Heinsius' (en Vondel's) opvatting licht van beteekenis
voor de ontwikkeling onzer tragedie hebben kunnen worden.
Maar Vondel gaf zich in dezen niet dezelfde moeite als Corneille,
die in zijn Discours sur la Tragédie de bedoeling van Aristoteles
zorgvuldig navorschte en zelfs allerlei gevallen stelde, waarin deze niet voorzien had.
In het Berecht aen alle Kunstgenooten vóór Lucifer zegt Vondel:
„Het wit en ooghmerck der wettige Treurspelen is de menschen
te vermorwen door schrick, en medoogen". In Je fitha'sVoorberecht
verklaart hij wat uitvoeriger, dat de „toestel des treurhandels
zoodaenigh behoorde te wezen, dat die, zonder eenige kunstenary,
of hulp der lijdende personaedje, maghtigh ware alleen door het
aenhooren en lezen der treurrolle .... medoogen en schrick uit te
wercken, opdat het treurspel zijn einde en ooghmerck moght treffen, het welck is deze beide hartstoghten in het gemoedt der menschen maetigen, en manieren, d'aenschouwers van gebreken zuiveren, en leeren de rampen der weerelt zachtzinniger en gelijckmoediger verduuren". Ongetwijfeld is het teekenend voor Vondel's kunstinzicht, dat hij, zonder tot een ethische verklaring van
de Aristotelische `katharsis' te komen 2 ), uit eigen aandrift een
opmerking eraan vastknoopt, die op de moreele kracht van het
drama moe t wijzen.
1 ) Heinsius, De Trag. Constit. I: „Affectus proprii illius [sc. Tragoediae] sunt duo:
Misericordia et Horror. Quos ut excitat in animo, ita sensim efferentes sese, deprimit,
quemadmodum oportet, et in ordinem sic cogit. Quod affectuum proinde expiationem,
sive perturbationem, Aristoteles vocavit."
3 ) De weergave van het begrip Fatharsis toch is uitsluitend te zoeken in de woorden
deze beide hartstoghten in het gemoedt der menschen moetigen e-i manieren. Vgl. verder
nog de opdrachten van Vondel's Ifigenia en Maria Stuart.
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Een sterk bewijs voor Vondel's invloed, ook op theoretisch gebied, is hierin te vinden, dat ook onder het Fransch-classicisme,
na de verschijning dus van Corneille's Discours, de vakterm
`schrik en meedoogen' gebruikelijk bleef. Men ging er niet toe
over, op het voorbeeld van Corneille van `vrees' te spreken 1).
In een uitspraak over de hartstochten in de tragedie noemt David Lingelbach a) haar einddoel „om in de gemoederen der aan
schrik, én médelijden te verwekken". Dat is een oor--schouwern,
deel van 1687, midden uit den tijd van het Fransch- classicisme.
Maar.... Lingelbach was in dat jaar ook pachter van den
Schouwburg geworden en moest ook practische eischen laten gelden. Daarom liet hij o.a. zijn stuk niet op één tooneel afspelen en
bracht er „meerder werking in als men gemeenlyk in de Fransche
Treurspelen ziet ". En men behoeft nog niet zoo'n heel geregeld
schouwburgbezoeker te zijn, om te weten, dat het publiek niet
wegblijft als zij eens flink „schrik én médelijden" kunnen krijgen.
Lingelbach had dus reden, om ouderwetsch te zijn. Zonder die
reden zou hij zich wellicht bij Andries Pels aangesloten hebben,
voor wien die twee gewaarwordingen niet meer het uitsluitend
doel der tragedie konden zijn: de ethische kracht ging hem hooger.
In Gebruik én Misbruik des Tooneels zegt hij ten minste:
„Al kan ik OEdipus niet aanzien onbewoogen,
„Al tréft my zyne ramp met schrik, én mededoogen;
„Dat mededoogen, noch die schrik kan myn gemoed
„Niet zuiv'ren van het kwaad, niet porren tot het goed:
„Wélk inzigt wy het wit van alle Spelen houden."
Een strenge toepassing van Pels' leer echter zou niet alleen
Oedipus van de planken gebannen hebben, maar ook heel wat andere stukken, die onder grooten toeloop plachten vertoond te
worden. Immers het is niet de gewone eisch van een ethische
strekking in het drama, dien Pels hier stelt, neen, hij gaat veel
verder. Dat blijkt uit de regels, die aan de zooeven geciteerde onmiddellijk voorafgaan:
„Die leerzaamheid in Treur-, óf Blyspél is verscheiden.
„Het Treurspel (laat u toch het voorbeeld niet verleiden
1) Des te opmerkelijker is het gebruik van het woord vrees in de achttiende eeuw
door Coenraad Droste, in de voorrede van Themistocles (1707): „Ick hoop, dat de
ongelucken van mijn Helt, het medelijden in de Toesienders sullen verwecken....
Sijn droevigh eyndt baert vrees en verwonderingh, dat het voorwerp van het Treur
moet wesen, om de hartstoghten daer door te suyveren."
-tonel
2) Zie boven bl. 94.
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„Van Grieksch, nóch van Latynsch Treurdichter, nóch 't ge,,Der blinde Vólg'ren) wraakt in deeze laatere eeuw [schreeuw
„Een' stof, daar zy gestraft, én in élende blyven,
„Die zonder schuld zijn, óf onweetend kwaad bedryven.
„Het treuren, ik bekén 't, misvoegt een Treurspél niet;
„Maar noemt men Spél, 't geen ons niet aandoet, als verdriet?"
De ondeugd moest gestraft, de deugd beloond worden: anders
ging het publiek treurig naar huis, en dan was het treurspel geen
spel geweest. Ziehier een eisch, vreemd zoowel aan de practijk als
aan de kunstleer der Grieken. Aristoteles had in zijn Ethica wèl
een dergelijke gerechtigheid verlangd, doch in de Poetica aanvaardt hij haar niet 1 ). De leer der poëtische gerechtigheid is dan
ook van later tijd. Bij verschillende Italiaansche schrijvers van
den Renaissance-tijd komt zij voor den dag, vooral onder invloed
der ethische strekking van Seneca's spelen, en Scaliger heeft haar
op de spits gedreven 2 ). Deze laatste verlangt onvoorwaardelijk,
dat aan het einde der tragedie de boozen hun boete, de goeden hun
loon zullen krijgen.
In de meeste landen, met uitzondering van Engeland, werd het
leerstuk der poëtische gerechtigheid niet populair. Heinsius nam
het niet over. In de Fransche kunstleer komt het aanvankelijk
even voor den dag, maar Corneille zegt uitdrukkelijk, het niet
als een wet te beschouwen 8 ). Waar noch de Latinisten en Graecisten noch de Fransch-classicisten op een streng doorgedreven
poëtische gerechtigheid aandrongen, kon deze ook nooit tot een
hoeksteen der Nederlandsche tragedie worden, zooals zij dat wel
van de Engelsche tragedie geworden is.
In de voorrede van het Pascha (1612) verklaart Vondel nog,
dat de Ouden in hun treurspelen steeds „betoonden hoe in 't
eynde alle goet sijn belooninge, ende alle quaet zijne eygen straffe
veroorsaeckt; op dat selfs plompe, rouwe ende ongeleerde menschen, die al hoorende doof, ende al siende blindt waren, sonder
1) Weliswaar komt in Plato's Wetten (dial. II) de kwestie der poëtische gerechtigheid ter sprake, doch deze denker gold niet als autoriteit voor de latere litteraire theoretici.
2) Vgl. verder Spingarn, Hest. of Lit. Crit. bi. 78 vg.
a) Corneille, Discours sur le Poëme Dramatique: „C'est eet intérét qu'on aime à
prendre pour les vertueux qui a oblige d'en venir à cette autre manière de finir Ie
poëme dramatique par Ia punition des mauvaises actions et la recompense des bonnes.
qui n'est pas un précepte de l'art, mais un usage que nous avons embrassé, dont
chacun peut se départir a ses périls."
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bril mochten hun feylen als met den vinger aangewesen, ende door
sprekende Letteren van gesierde Figueren getemt ende gesedigt
werden". Toen kende hij echter de Grieksche treurspelen nog niet,
en oordeelde uitsluitend naar die van Seneca. Zijn gevoelen werd
hem buitendien door zijn eigen godsdienstig inzicht voorgeschreven. Ook later bleef hem deze meening lief. In Electra bijvoorbeeld vindt hij de les, „dat Godts uitgestelde straf endelijck
schelmen en booswichten rechtvaerdighlijck achterhaelt". Maar
tot een letterkundig dogma heeft hij haar nooit verheven. Daar voor hield hij zich te zeer aan Aristoteles en diens exegeet Heinsius.
Andries Pels, wij zagen het reeds, trachtte in zijn tijd de onaanvechtbaarheid van het leerstuk der poëtische gerechtigheid
af te kondigen. Maar ook hij had geen volledig succes. Zoolang de
Hollandsche degelijkheid bestond, ging men bij Corneille zelf
kijken. Dat deed althans Bernagie, die daarbij tot de volgende
slotsom kwam, welke hij ons in de voorrede van Paris en Helene
(1685) meedeelt:
„Andere belgen zich, dat Paris en Helene, niet tegenstaande
hunn' overspel, ongestraft blyven. Zij meenen; de deugd behoord
in een Spél altyd vergelding, en het kwaad altyd straffe te ontfangen. Ik vinde wel, dat zulks in veele Tooneelstukken geschied,
maar nergens, dat dit noodsaakelik moet volgen. Corneille zegt
uitdrukkelik, dit geen regel van de konst te zyn. De vreeze, die zy
hebben, dat de menschen niet de deugd, voor de ondeugd, en de
ondeugd, voor de deugd neemen, is ydel én grypt maar alleen
plaats bv zulke, die de deugd zo sierlik, en de ondeugd zo gruwelik
niet konnen schilderen; dat deeze, ook in volle voorspoed, afschriklik, geene, zelfs in 't midden der zwaarste rampen, beminlik
blyft. De meeste Spéllen van de wyze oudheid eindigen op deeze
wyze. Britannicus, Bajaset, Piramus en Thisbe enz. betuygen
klaar, wat Racine, Pradon, en anderen hier van gevoelen. Ook kon
zich niet inbeelden, dat Paris ongestraft bleef.-denmsch
Enone erinnert hem de schrikkelyke voorzegginge van Cassandra ;
de ondergang van Troje is genoeg bekend; dit Treurspél werd ver
een Tooneel, daar de Ifigenien, de Andromaches, de-tondp
Agamemnons, en de Didoos doen hooren, wat straffen de Trojaanen, om deeze schaaking leeden."
Wie van Pels' voorschrift afweek, moest wel deugdelijke argumenten aanvoeren!
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Waarom zijn denkbeelden als dat der poëtische gerechtigheid
en zelfs dat van `schrik en medelijden' als oogmerk der treurspelen zoo schaars bij ons doorgedrongen? Het antwoord op die
vraag is eenvoudig genoeg: omdat ze niet in Horatius' Ars Poetica
voorkomen. Onder alle werken, die een richtsnoer voor dichters
trachtten te geven, was en bleef dit in Nederland het meest populair. Daarom heeft dan ook een andere gedachte, die wèl Horatiaansch is en evenzeer als richtsnoer voor tooneeldichters dienen kon, haar suprematie weten te handhaven. Het is de leer der
`waarschijnlijkheid'. In de Ars Poetica, vs. 338, verlangt de Romeinsche dichter, dat de verbeelding de grenzen der waarschijnlijkheid niet overschrijden zal:
„Ficta voluptatis causa sint proxima veris."
En van gruwelen, op het tooneel vertoond, doch waarvan het
van zelf sprak, dat ze niet in werkelijkheid bedreven werden,
zegt hij in vs. 188:
,,Quodcumque ostendis mihi sic, incredulus odi."
Deze gedachte is in den grond Aristotelisch 1), maar haar algemeene verbreiding, ook ten onzent, heeft zij aan Horatius te
danken. Het doel van Aristoteles was geweest, de nabootsing
van het leven, voor hem het gegeven voor alle poëzie, nader te bepalen. Hij wilde, dat de dichters het begrip `nabootsing' niet al
te bekrompen zouden opvatten, maar ook voor de verbeelding
zekere speelruimte overlaten. Daarom wijst hij erop, dat het gezichtsveld des dichters zich ver buiten het werkelijk gebeurde
uitstrekken moet. De Horatiaansche versie van zijn voorschrift
moest echter juist bewerken, dat het gebied, waarop de poëten
zich bewegen mochten, ingeperkt werd. Immers bij den Romein
heet het: „wat buiten de waarschijnlijkheid valt, dat haat ik ".
Zoo had Aristoteles het niet bedoeld.
Wie het intusschen wèl zoo bedoelden, en zich dus bij Horatius
aansloten, dat waren de Italiaansche theoretici der zestiende eeuw
zooals Robortello, Fracastoro en Scaliger 2 ).
Juist voor het drama zag Scaliger in de waarschijnlijkheidsleer
1 ) Aristoteles, Poetica X: Oavee6v Sé ta x rchv ele uévwv, xal 8ce ov r6 sá
yevó ceva Aéyety rovzo 'rociso8 ëpyov êoziv, ezAAá oda &v yévotzo, xai ra
dvva7th xara c? elxós, 31 có eivayxaiov.
') Scaliger, Poet., III 97: „Res autem ipsae deducendae disponendaeque sunt ut
quam proxime accedant ad veritatem."
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een onwraakbare wet. Het epos toch, waar alleen verhaald wordt,
kan nog veel bovenmenschelijks en bovennatuurlijks bevatten —
een Italiaan van die dagen kende zijn Ariosto even goed als zijn
Homerus of Vergilius, — maar in het drama werden alle feiten en
gebeurtenissen als werkelijk voorgesteld. Maar dan mochten zij
ook niet van het waarschijnlijke afwijken. Na Scaliger werd dit
een van zelf sprekend feit, en Heinsius, die in het vijfde hoofdstuk
van De Tragoediae Constitutione een welsprekend pleidooi voor de
waarschijnlijkheid in het drama levert, acht een doorslaan van
den dichter in de richting der ongebreidelde fantasie zóózeer ondenkbaar, dat hij alleen nog maar de vraag stelt, of de tragicus
zich, evenals met het waarschijnlijke, zoo ook met het ware zou
mogen bezighouden.
Dank zij Horatius en zijn steeds door werkenden invloed is de
waarschijnlijkheidsleer een der dogmata van de Nederlandsche
theorie geworden. De toenemende drang naar rationalisme stelde
haar steeds op vaster voet, en diezelfde drang maakte het begrip
`waarschijnlijkheid' zelf gestadig enger. Vooral blijkt dat in den
tijd van het Fransch-classicisme, als naast het gezag van Hora
zich dat van Corneille laat gelden. Deze staat eenerzijds wel-tius
eens afwijking van de waarschijnlijkheid toe, mits men maar binnen de grenzen van het mogelijke blijft, maar anderzijds werkt hij,
door het `gezond verstand' geleid, het leerstuk verder uit ten
aanzien van allerlei bijzonderheden, waaraan noch Aristoteles
noch Horatius ooit gedacht hadden. In naam der waarschijnlijkheid wordt de strijd aangebonden tegen geestverschijningen op
het tooneel, tegen alleenspraken, tegen terzijde's en tegen nog
veel meer. In naam der waarschijnlijkheid worden somtijds de
gruwelijkste onwaarschijnlijkheden op de planken bedreven.
Geen begrip heeft er zoozeer toe bijgedragen, om de oppermacht
van het Rationalisme op ons tooneel te vestigen. Nagenoeg iedereen, die over letterkundige theorie schreef, aanvaardde het als
een axioma 1). Men leze slechts de volgende citaten:
1 ) Dat kon te gereedelijker geschieden, omdat het woord 'waarschijnlijkheid',
evenals b.v. 'natuur' voor oneindig vele subjectieve uitleggingen vatbaar is. Een
typisch voorbeeld daarvan levert het oordeel, dat over Seneca geveld werd. Voor
Lodewijk Meyer, den grooten voorvechter der strenge waarschijnlijkheidsleer, zijn
Corneille en Seneca „de twee ghroote Meesters in de Tooneeldichtkonst." Blijkbaar
zag Meyer dus in Seneca's werk geen onwaarschijnlijkheden. Jan Six evenwel, in de
voorrede zijne Medea, gispt den Latijnschen tragicus om détails in diens werk, die niet
met de waarschijnlijkheid te rijmen zijn.
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Daniel Mostart, bijschrift bij De Moord der Onnoozelen ( 1639) :
„Ik heb wat vryheyds genoomen om eenige vindingen, die waar
zijn, en daer de schrift geen gewagh van maekt, hier in-schijnlk
te voegen."
Willem van de Velde, opdracht van Reinherte (164o) : „ Ick heb
oock, om 't werck meer luisters te geeven, de Aertshertoginne
Isabel verzelschapt met Waremond haeren Raed aldaer gebracht,
schoon die daer niet geweest en is: het welcke niet en is tegen de
wet der Rijmers ofte Dichters, dewijle men volgens de zelve gebeurelicke dingen, om te cieren, tusschen beide mag mengen, als
die niet ongerijms in zich en hebben, ende met het werck overeenkomen."
Jan Six, voorrede van Medea (1648), verklaart , dat hij juist deze
geschiedenis gekozen heeft, daar zij „de vryheit gelaten heeft, om
het waarschijnelijkste en gevoeghelijkste daar van te verkiezen;
gelijk de schilders plegen, wanneer zy een zaak, elk naar eige zin
bijzondere wijze uitbeelden. Deze vryheit is my nodig-lijkhed,op
geweest te gebruiken; want het niet wel bestaan konde, dat
Medea een openbare Toveres zoude geweest zijn, en door de lucht
voor ieders ogen gevlogen hebben; en daar na noch aan Aegeus
koning vanAthenen hertrouwt zijn: daarom is al dat, en diergelijk,
t' eenemaal hier versmeten; om niet te schijnen de gene, die dit
lezen ofte aanhoren, zulke te achten, dat zy haar zowden laten
wijs maken dat howte papegayen broot aten."
Nil Volentibus Arduum, voorrede van De gelukte list 6/ Bedrooge Mof (1689) : „ De Geschiedenis én de omstandigheden van
dit Kluchtspél, indienze niet geheel waar zyn, heeft men ten minsten zo waarschynelyk willen maaken als 't mogelyk geweest is,
aólgens de lésse van Horatius
Ficta voluptatis causa, sint proxima veris.

Gij moogt uw Dicht wél mét verzieringen versieren,
Maar, 't zy waarschynelyk al 't geen gy wild veezieren."
Nil Volentibus Arduum, Voorrede van De Gelyke Twélingen
(naar Plautus' Menxchmi, 1670) : „ In de Geschiedenis self doen wy
den verlooren Broeder van buiten aankomen, én voeren hém in,
alsof by zynen broeder te Amsterdam niet alleen niet en zacht;
maar dat hij hem zélfs daar niet dacht te vinden, maar wel te
Amesfoord; of na het verloop van zés én twintig jaaren uitblyvens dood vermoede, heel anders als Plautus: Om dat het al te
vreemd is, dat een, die zynen Broeder zoekt, gelyk van de Latynsche dichter gesteld wordt, zich niet zou inbeelden, dat de Broeder, die hij zocht, inzonderheid dewyl de eene zo dikwyls voor den
andere word aangesproken, daar ter plaatse moest te vinden zyn."
Uit de laatst aangehaalde plaats blijkt, hoezeer de leden van
Nil Volentibus Arduum, al droegen zij Horatius nog in den mond,
het Fransch-classicisme in het hart hadden. Immers dat toepas-
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sen van de rationalistische waarschijnlijkeidsleer zelfs op de klein
behoort geheel en al bij die richting, zooals die zich na-stedéail
.1665 allengs in onze litteratuur gevoelen liet. Ook op andere
wijze wordt de groote invloed der dramatisch-theoretische inzichten van Corneille ten aanzien van het vraagstuk der waar
duidelijk. Corneille had in zekere gevallen afwijking-schijnlked
van de waarschijnlijkheid toegestaan, mits men de grenzen van
het mogelijke niet overschreed. Het geval kon zich bijvoorbeeld
voordoen, dat de strenge naleving eener andere kunstwet de
waarschijnlijkheid in gevaar bracht. Vooral gold dat van de een
plaats en tijd. De stof kon het immers noodig maken,-hednva
dat verschillende personen op één plaats moesten samenkonten,
waar hun aanwezigheid allerminst waarschijnlijk was, en evenzoo, dat een reeks van opeenvolgende handelingen in een ongeloofelijk kort tijdsbestek samengedrongen moesten worden. Welnu, zoo zeide Corneille o.a. in de voorrede van Sertorius (1662), in
zulke gevallen zijn, ter wille van de handhaving der eenheden,
onwaarschijnlijkheden toegelaten.
Lodewijk Meyer is de man, die in zijn twee groote voorredenen,
die van het Ghulde Vlies en die van de Verloofde Koninksbruidt,
zulke denkbeelden van Corneille het nauwkeurigst heeft weergegeven. Vooral in de laatstgenoemde voorrede sluit hij zich
bijna woordelijk bij de Discours van den Franschen meester aan.
Hij heeft dan ook détails als het hier besprokene in de Nederlandsche kunstleer ingevoerd.
Lodewijk Meyer, voorrede van het Ghulde Vlies (1667) : „ Maar
byzoverre men alle de Bedrijven byeenvoeght, en dan toetst,
strijdt het opentlijk teeghen de waarschijnelijkheidt dat zo veele
verscheidene daaden, als in mijn tooneelspel voleindigt worden, op
eenen enkelen dagh konnen voorvallen. Ook neemen 'er Apollonius Rodius, en Valerius Flakkus een ruimer bestekvan tijdt toe,
en die 'er een Roman af wilde toestellen, zoude verscheidene daghen daar meede doorbrengen. Maar of het wel teeghen de waar
loopt nochtans niet teeghen de onmooghelijk--schijnlkedt,
heidt aan [sic], en dat spreekt ons vry van te zondighen teeghen de
reeghelen en wetten der konst, welke den Tooneeldichter ver
dat hy zijne byzondere daaden wat korter, en dichter, op-ghunt,
elkander andringe, als zy na de ghewoone loop der dingen volghen, zo hy zich maar hoedt, dat hy op gheene klippen van onmooghelijkheidt vervalle. Want (ghelijk de Heer Kórneille zeer wel
zeght) daer doen zich, en inde Historien, en inde verdichtselen der
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menschen zeer weinighe doorluchtighe geschiedenissen op, die waerdigh zijn ten tooneele ghevoert te worden, en wier beraadtslaghinghen,
en byzondere daaden konnen volbracht worden op eenen dagh, en o fi
eene plaats, zonder dat de ghemeene 6rdre der dingen een luttel gheweldts an te doen. Daar zijn heerlijke en aartighe voorvallen, daar
men 't niet voorby magh : en een al te vies en kiesch Tooneeldichter
zoude treffelijke gheleegenheeden van ghroote eer in te legghen, en der
weereldt veel vernoeghing te verschaffen voorby laaten slippen en
verwaarloozen ; zoo by zich niet durfde verstouten, om die o p het tooneel te brengen, uit vreeze van ghenoodtzaakt te worden de zelve rasser
te doen voortghaan, als de waarschijnlijkheidt wel toelaat. Wy hebben

dan in deezen deele de tooneelwetten niet overtreeden, en de voorspraak van zo uitsteekend een meester in de konst t' onzen voor
-del."
Lodewijk Meyer, voorrede van De Verloofde Koninksbruidt
(1668) : „Doch wy verhoopen dat de kracht van vaerzen de naauwkeurighste konstkenners eenighsins de ooghen zal blindtdoeken,
om deeze misghreep over 't hoofdt te zien, ófte ten minste ze niet
zeer quaalijk op te neemen, steunende op Aristoteles oordeel, als
hij zeght: dat 'er ongherijmdheeden zijn, die men in een ghedicht
moet laaien, wanneer ons hoope toeblinkt, dat zij welkoom ontlangen
zullen worden : en dat, in zulk een ghevalle, de Plicht des Dichters
vooral vereischt, die te blanketten, met zo veel ghlimps, en ghlimrings,
dat zy de ooghen konnen verblinden."
Waar het Lodewijk Meyer te moeilijk werd, zich stipt aan Corneille te houden, riep hij Aristoteles te hulp, en.... verzaakte de
kunstwetten! Spoedig ging hij daar evenwel niet toe over. In het
algemeen kan men zeggen, dat het begrip `mogelijkheid' de uiterste limiet voorstelde, tot welke afwijkingen van de 'waarschijnlijkheid' geoorloofd waren. En zoo is het bij de meeste zeventiende-eeuwers, die zich van dergelijke zaken rekenschap gaven.
De tooneeldichter was echter ook nog door een andere mogelijkheid gebonden dan door de tot dusver besprokene. Hij mocht
ook geen tooneelen in zijn werken brengen, welker opvoering
practisch ondoenlijk was. De gesteldheid van het tooneel, de aard
der technische hulpmiddelen stelden hun bepaalde eischen aan
den dichter, die met des te meer klem vernomen werden, daar de
meesten hun stukken voor een bepaald tooneel, in casu dat van
den Amsterdamschen Schouwburg, schreven. Wanneer Jan Vos
het in de voorrede van Medea onmogelijk noemt, den dood van
Caesar of plunderende legers en brandende steden in een stuk te
brengen, dan wijzen practische redenen hem daarbij den weg.
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Immers noch het groote aantal senatoren, die Caesar bij zijn dood
omringden, noch de ellenden van plundering en brand waren op
den schouwburg voor te stellen. Zoo waarschuwt Lodewijk Meyer
in de voorrede van het Ghulde Vlies de schrijvers ook, dat zij bij
het voorschrijven van kunst- en vliegwerken zich binnen de grenzen van het mogelijke, d.i. het practisch uitvoerbare, moeten
houden.
Het was wel noodig, in dit opzicht op eenige matiging aan te
dringen. Het schouwburgpubliek van die dagen was ten zeerste
op kijkspelen belust en de dichters gaven aan die begeerte gaarne
toe. Zij konden dat ook doen, zonder hun reputatie als meesters
in de kunst in te boeten, daar het algemeen aanvaarde en zelfs op
classieke voorschriften gegrondveste leerstuk gold, dat het tooneelspel in de eerste plaats voor de oogen en eerst in de tweede
plaats voor de ooren bestond. Dus anders dan velen het heden

zeggen zouden.
Voor Aristoteles was het hooren nummer één; een treurspel,
moest ook wanneer het alleen gehoord werd, reeds ontzetting en
deernis wekken i). Van de lateren sluit vooral Scaliger met zijn
„sane caetera ad aures, apparatus ad oculos" (Poet. II 2) zich hierbij aan; voor dezen is de poëzie dan ook als 't ware een schilderij
voor de ooren.
Een andere opvatting, ook door de Oudheid gehuldigd, stamt
van Horatius (Ars Poet. 18o vgg.) :
,,Segnius irritant animos demissa per aurem
,,Quam quae sunt oculis subiecta fidelibus et quae
„Ipsi sibi tradit spectator."

Ook hier zouden de Hollanders weer getuigenis afleggen, hoe
zij het dichtst bij de Horatiaansche denkbeelden stonden. Alle
dichters toch, die hun oordeel over deze kwestie uitgesproken hebben, staan aan Horatius' zijde. Vondel verklaart in het Voorberecht van Jeptha, dat hij de voorbereidselen tot den dood van
Iphis niet aan de oogen der toeschouwers onttrokken heeft, „dewijl het zien meer de harten beweegt dan het aenhooren en ver
gebeurde ", hetgeen des te merkwaardiger is, omdat-haelvnt
1 ) Arist. Poet. XV: óe! 7áe xal dvev rov d dv oifzw avveo,%vae vos' ,uvt4ov,
<Zaze zóv áxovovta zá t gdy^uaaa yevóueva mat gpeózreav xat È2seh' éx aiov
av,uflacvóvro.v, ánee &v ncd$ot vig dxovicev vv rov OtSínodos pvhov.
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hij zich in het onmiddellijk vervolg 1 in theorie bij de meening
van Aristoteles aansluit. Iets meer omtrent den smaak van het
publiek leert ons nog de voorrede van Medea van Jan Vos: „Ik
geloof dat de nagebootste mensemoort, alsse sterk uitgebeelt
wort, de gemoederen van 't volk door 't sien kan bewegen. Hij zelf
[Horatius] segt elders in sijn Digtkunst, 't welk tegens sijn eigen
verbod strijd: het gehoorde raakt min 't gemoet, dan 't gene men met
sijn ogen gesien heeft, en van de siender self ingenomen Wert. Dat
dit waer is sal ik doen blijken. So menigmaal als Ulysses in 't
Treurspel van Polexena, door den vermaarden S. Koster gedigt,
Astianax, 't Soontje van Hektor en Andromache, van de torentrans worp, scheen 't nagebootste kint d'aanschouwers so hart op
't hart gelijk op d'aard te vallen. Men sag de tranen niet min uit
d'oogen dan 't nagebootste bloed langs 't Tooneel vloeien. Begeert gij starker bewijs? D' algemene spreuk segt: 't sien gaat voor 't
zeggen." Ook Asselijn zegt in zijn opdracht van het Kraam-bedt of
Kandeel-maal van Zaartje Jans aangaande degenen „die meer met
oogen dan met ooren" in den schouwburg komen, dat die wel
het grootste getal der toeschouwers uitmaken. De eenige, die de
zuiver classicistische leer eenigszins hooghoudt, volgens welke het
drama in de eerste plaats gehoord moet worden, is Lodewijk
Meyer in de voorrede van het Ghulde Vlies. Deze toch oordeelt,
dat de dichter er weliswaar in stukken met kunst- en vliegwerken uitsluitend naar streven moet, het gezicht te streelen, doch
dat hij in andere drama's zaken mag voorstellen, die „met kracht
van reedeneeringen en teederheidt van hartstóghten doorsuikerdt, den Anschouweren de zielen door d' ooren streelen".
Wie in het treurspel zien boven hooren stelde, gaf daarmede
aan practische eischen en belangen toe. Het blijkt uit de woorden
van Vondel en van Asselijn, maar bovenal uit die van Jan Vos.
Vondel toch verzuimt niet de Aristotelische leer onmiddellijk na
zijn eigen, op Horatius berustende, practische opmerking te laten
volgen. Asselijn was door en door man van de practijk, vijand
van de theoretici van Nil Volentibus Arduum. En Jan Vos, —
dien zal men er niet licht van verdenken, dat hij uit puren eerbied voor de Ars Poetica een kunstoordeel in zijn artistiek credo
opgenomen heeft! Hier springt nog eens de Hollandsche kern door
den classieken bolster heen.
)

1

) Geciteerd op bl. 98.
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Wat nu de stof der tragedie betreft, deze moet volgens Aristoteles één en volledig zijn. Dat beteekent niet, dat alles op één
zelfde persoon betrekking moet hebben — want uit alle gebeurtenissen in één menschenleven is lang niet altijd een eenheid samen te stellen —, doch dat alle deelen onderling zóó moeten samenhangen, dat er geen enkel zonder schade voor het geheel
verplaatst kan worden 1). Hiermede had Aristoteles de grondgedachte der classieke tragedie geformuleerd, die ook na hem bij
al de aanhangers zijner kunstrichting de hoeksteen van het gebouw blijven zou. Bij Horatius heet het wat korter 2 ) :
,,Denique sit quodvis simplex dumtaxat et unum".
De Italiaansche kunstleer der Renaissance aarzelde niet het
eenheidsbeginsel over te nemen en uit te breiden. Zij maakte er
het begrip `eenheid van handeling' uit, en verklaarde dat tot een
onmisbaar kenmerk der tragedie. Zoo was het latere Spaansche
en Engelsche tooneel veroordeeld. Tusschenspelen, comische
tafereelen, bij -intrigues konden van dit standpunt niet toegelaten worden. Alles wat zich niet vastknoopt aan, en niet bijdroeg
tot de handeling van het geheel, moest vervallen. De scherpe bepaling van de eenheid van handeling heeft het trekken van een
grens tusschen classiek en romantisch tooneel mogelijk gemaakt;
andere kenmerken, volgens welke men die twee richtingen kan
onderscheiden, komen eerst in de tweede plaats. In de letterkundige theorie vindt men natuurlijk alleen de classieke richting
met haar strenge eenheid van handeling vertegenwoordigd. Het
wezen van de romantiek bracht immers mede, dat zij geen theorie aanvaardde, en een zelfbewust voorvechter, gelijk Lope de
Vega in Spanje, heeft zij in ons land nooit gevonden. Dat was zelfs
nauwelijks in Engeland het geval, waar de romantische gedachte
dan toch nog veel krachtiger leefde dan bij ons.
Heinsius a) heeft het den Nederlanders uitvoeriger voorgehouden dan Horatius, en duidelijker dan Aristoteles: „Caeterum, ut
domus non ex uno constat, sed est una: ita non ex uno constat,
1) Vgl Aristoteles, Poet. VIII: Xpii oviv xa,9árze o év rag dA.ï.atg µcurliexaic
ij ft ia ui^ui2atS évó5 Oascv, oiiw xal sv µv$ov, tnel ;c Oaígewg el e aag
lort, µcas rI eivat xai raóci7g 82iry gg, xal rà séos avveardvac rthv 7nQayu.dzwv
`

(

oih ow , ikre ,uerau&eu.évov vtvbg uéeov
zd 8:iov.
2) Horatius, Ars Poetica, vs. 23.
3 ) Heinsius, De Tragoediae Constitutions IV.

xcveta$at

dgvateovuévov, dcaçoe (Oéal9ac xal
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etiam Si una, actio Tragoediae. Unum autem ex pluribus ut fiat,
tales ut sint partes, quae conveniant apteque inter se conjungi
possint, requiritur imprimis." Niemand heeft de bedoeling van
die woorden scherper gevoeld dan Vondel. Wat bij anderen een
uiterlijke regel blijft, wordt bij hem een deel van zijn diepste
dichterschap. De gloed der poëzie omstraalt op eens, wat tot dusver alleen een dorre formule scheen. „Zoo plaghten de doorluchtighste Italiaensche schilders ", zegt hij in Jeptha's Voorberecht,
„in hunne historischilderyen, byzonder op het wel schicken, de
kroon van hunne wercken, te passen. Het spel heeft zijne behoor
leden, met de maete van evenredenheit-lijckehogrt,n
gemeeten. De gansche handel van Jeptha is een, en eenigh, en de
verscheydenheit der bedrijven, en alle omstandigheden van tijt en
plaetse en andersins worden hier tot het uitvoeren en voltrecken
van dezen eenigen handel geschickt; dewijl de schickelijcke 'tzamenstellinge der bedrijven de ziel des treurspels genoemt wort,
dat zonder deze niet rechtmaetigh kan bestaen, schoon 'er manhaftige uitspraeck, nochte zeden, nochte spreucken ontbreecken." Hoe zuiver en diep beseft Vondel hier de levende classieke
gedachte! De veelheid in eenheid, de verscheidenheid in samenhang, ziedaar wat de Aristotelische leer, die in den grond niet anders is dan een registratie van het gebruik der groote Grieksche
tragici, beoogt. Vondel had die leer niet alleen bestudeerd, doch
haar doorleefd, en hij gaf haar aan zijn tijdgenooten verder als
een bloeiend kunstbeginsel. Die echter zouden liever gaan luis teren naar Corneille en het `gezond verstand' !
Om de gewenschte eenheid in den bouw der tragedie te bereiken, bedient de dichter zich van een uiterlijk middel: hij schikt de
stof in bedrijven. Horatius had het afgekeurd, dat een treurspel
meer of minder dan vijf bedrijven zou hebben 1 ), en dit voorschrift werd algemeen opgevolgd. Ook de practijk der Romeinen
— de Grieken kenden de indeeling in bedrijven nog niet — was
daarop van invloed. Cornelis van Ghistele wees er bij de uitgave
zijner vertaling van Terentius al op, dat deze zijn comediën steeds
in vijf bedrijven had verdeeld. De uitgever van Bredero's werken
in 1638, Van der Plasse, spreekt van „vijf of ses Bedrijven, ghe')

Horatius, Ars Poetica 189 vg.:
„Neve minor neu sit quinto productior actu
„Fabula, quae posci volt et spectata reponi."
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meenelijck vijf". Werd zulk een indeeling voor het treurspel algemeen aanvaard, het blijspel behield in dezen iets meer vrijheid,
waarvan vooral in de latere jaren der zeventiende eeuw gebruik
werd gemaakt. Zoo nam Ludolf Smids in zijn Deboosjant, een bewerking van Plautus' Mostellaria, uitdrukkelijk slechts drie bedrijven. Zelfs Andries Pels schreef zijn blijspel Julfus in drie bedrijven, die bestemd waren om achter de bedrijven van het treurspel Didoos Doot gespeeld te worden. Doch slechts aarzelend week
hij hierin van de voorschriften der Ouden af, en hij verklaart uitdrukkelijk, dat hij de indeeling in vijf bedrijven hooger stelt, en
dat de kenners er ook vijf in zijn stuk bespeuren zullen: „alzoo
het derde deel dry bedrijven begrijpt, de welke wat verlengt door
voeghlijke in- en toevallen, of omstandelijke beschrijvingen en
werkingen, met d'andere twee wat gekrompen, dat gemakkelijk
geschieden kan, vijf gelijke deelen uitmaken zullen ". Wat bracht
dan Pels ertoe, slechts ten halve aan zijn geweten te voldoen, en
den smaak, dien hij zelf het hoogst stelde, althans voor het uiterlijk te verzaken? Hetzelfde veelkoppige monster, waar Jan Vos
voor boog, toen hij Horatius den bons gaf, en waaraan Lodewijk
Meyer hulde bewees, toen hij de spektakelstukken invoerde: het
publiek. Dat wilde immers, nu de schouwburg in 1665 met veel
kosten verbouwd was, ook den Italiaanschen smaak op de planken zien!
Afwijking van het vijftal is bij de schikking in bedrijven een
uitzondering. Op den duur gaat men ook verlangen, dat tusschen
die bedrijven onderling een zeker evenwicht zal worden betracht.
Vooral het Fransch-classicisme stelt dien eisch, waarmede vroeger maar'al te zeer de hand werd gelicht. In De Gelyke Twelingen,
een bewerking van Plautus' Menaechmi, volgden de leden van
Nil Volentibus Arduum, om aan dien eisch te voldoen, het volgend procédé: „Het heeft ons goet gedacht, het dérde, en vierde
Bedryf van Plautus, om hunne kortigheid in een gesmolten zynde,
tot ons dérde; en zyn vyfde om des zélfs lankheit tót ons vierde,
én vyfde te maken."
Een dergelijke regelmatigheid in het uiterlijk behoeft nog geen
innerlijke regelmatigheid, die ras in eentonigheid zou ontaarden,
mee te brengen. In de stof zelve moet de verscheidenheid tot
uiting komen, die aan de hoogere eenheid ondergeschikt is gemaakt. Hier is de plaats voor het „voegelyck misbruick, of liever
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noodige vryheit", waarvan Vondel in de opdracht der Gebroeders
spreekt, en die naar zijn oordeel de schilders en musici zoo wèl
weten te gebruiken. „Het gelijcken der dingen tegens malkanderen", zoo zegt hij daar, „is van groot vermogen, en geeft de
zaeck, die in zich zelve de zelve blijft, terstont een ander aenzicht". Ook de mindere goden hebben dat wel geweten. David
Lingelbach ging in zijn Cleomenes om die reden zelfs zóó ver, dat
hij de eenheid van plaats over boord gooide, en ieder bedrijf op
een ander tooneel bracht.
Ook vroeger bleek al, dat afwisseling iets was, waar onze dichters groote waarde aan hechtten. Wanneer dat al zoo was bij zuivere classicisten, hoeveel sterker moet die behoefte dan niet gevoeld zijn door hen, die zich vrijer voelden tegenover de classieke
regels. Des te merkwaardiger is het, dat zelfs iemand als Jan Vos,
de groote beeldenstormer in het heilig huisje der antieke kunstleer, zich onder het juk der vijf bedrijven geschikt heeft. Maar
men denke niet, dat Horatius' voorschrift daaraan schuld was!
Verre van daar. Hij zal ons in de voorrede van Medea wel zeggen,
welke drijfveeren hem geleid hebben: „Nou segt by [Horatius] in
syn Digtkunst: een Spel dat aangenaam sal zijn, en dikwils gespeelt worden, sy korter nog langer dan vijf bedrijven ; hier verwerpt
hij de stelling der Grieken: want hun spelen bestaan in een enkel
Bedrijf, de Spanjaarts, dat niet van de minste vernuften der
Toneeldigters sijn, verdelen de hunne in drie Bedrijven; de Nederlanders, gelijk de Latijnen, Italianen, en Fransen, in vyf, dat
ik voor het best durf oordelen; dog niet om dat het Horatius
segt; want hij geeft geen reden waarom dat het so moest sijn;
maar om d'oren en ogen van het volk, door het horen en sien vermoeit, te verposen en tijd te geven om het geen 'er vertoont is,
so diep in de gedagten te drukken dat 't 'er door het volgende bedrijf niet weder uitgerukt kan worden." Vos was bevreesd, dat
men bij hem de indeeling der stof in vijf bedrijven als een poging
zou opvatten, om haar te schikken en te ordenen, zooals Vondel
dat in het Voorberecht van Jeptha aanbevolen had. Maar dat was
zijn bedoeling niet; met de orde had die indeeling niets te maken,
immers ook in de natuur was wanorde 1) ! Niet ver van het standpunt van Jan Vos staat dat van Pieter Langedult in de voorrede
1)

Vgl. de op blz. 42 geciteerde plaats.
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van Christus Lydende en Verheerlykt. Ook deze toch buigt zich
niet voor de kunstwetten en laat daarom aan ieder zijn vrijheid.
Toch verdeelt hij elk der drie stukken, waaruit zijn werk bestaat,
in vijf bedrijven, „een orde, hoewel weynig of niet van de Grieken waargenomen, evenwel, mijns oordeels, de geschiktste ". De
vrijheid, waarvan Langedult hier spreekt, werd ook opgeëischt
door Asselijn in De Dood van de Graaven Egmond en Hoorne. Deze,
die zoo krachtig tegen het Fransch-classicisme front maakte, acht
het aantal der bedrijven van ondergeschikt belang, vergeleken
bij het gewicht, dat aan een behoorlijke schikking der stof zelve
gehecht moet worden. En wie dit laatste in het oog houdt, zal
bevinden, dat de indeeling in vijf bedrijven veelal slechts een
„uitrekking" is, zonder welke de stukken veel meer indruk zouden maken. Hij voegt er, met een steek onder water tegen Nil
Volentibus Arduum, den raad aan toe: „Wij moeten ons niet ver
aan eenige gewoonte, maar alleen wat schikking dat 'er-gapen
werd vereischt. De voornaamste stukken die op onze Schouwburg
werden vertoond, eindigen meest in het vierde bedryf, en het
vyfde is niet anders als een verhaal en besluit van den gantschen
inhoud, gelyk het ook t'eenemaal van het spel afhangt" 1 ).
De eisch van innerlijken samenhang van het drama, zonder los
erbij hangende stukken, was natuurlijk juist en in Asselijn's tijd
ook gerechtvaardigd. Immers werd ten gevolge van de strenge
vormelijkheid der Fransch-classieke kunstleer de diepere grondslag der regels maar al te zeer uit het oog verloren. Maar nieuw
was die eisch niet. Aristoteles en na hem nagenoeg alle aanhangers der classieke kunsttheorie hadden hem reeds uitgesproken.
Wat Vondel in de Grieksche tragedie zoozeer bewonderd had, was
immers juist die innerlijke samenhang. Men leze het slechts in de
opdracht van Electra na: „Alle leden dezer edele en koningklijcke
maeghd zijn gelijckmaetigh, en onberispelijck, gelijck oock de
verwen der welsprekentheit kunstiglijck in 't Griex verdreven.
Men ziet 'er niet wanschapen, en alle deelen van 't minste tot het
meeste hangen hecht te zaemen, en vloeien zonder dwang uit
malkanderen." Wie het zóó hoort voordragen, zal door die woorden heen iets van de schoonheid van het classieke beginsel moe1 ) Deze laatste opmerking had Lodewijk Meyer zelf in de voorrede van de Verloofde
Koninksbruidt ook al gemaakt: „Beneeven deeze eenigheidt, moet de handel ook een
volkoomen einde hebben, en gheen staert van overtólligheidt nasleepen."

VAN HAMEL.
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ten gevoelen. Maar toen eenmaal het Fransch-classicisme en het
`gezond verstand' ons land binnentrokken, kon het bij zulke vage
aanduidingen niet blijven. Het kwam er niet meer op aan, of een
dichter den dieperen samenhang van alle leden gevoelde, hij moest
weten waarin die bestond, hij moest regels leeren, hoe hij de hoogste eenheid in zijn werk aanbrengen kon. Corneille was daarin
voorgegaan.
In de Discours des Trois Unités (166o) vindt men voor het eerst
de theorie der `liaison des scènes' uitgewerkt, die uit de behoefte
aan innerlijken samenhang als een uiterste consequentie ontstaan
was. Uit een tweetal uitlatingen van Aristoteles, volgens welke
een handeling altijd het noodzakelijk of waarschijnlijk gevolg van
een vroegere daad moet zijn — d. w. z. het logisch gevolg —, leidde Corneille zijn nieuwe beginsel af. Elk tooneel moest voortaan
in causaal verband met het voorafgaande staan, zoodat het drama zelf een keten van oorzaak en gevolg werd. Geen gedeelte van
een bedrijf mocht meer als een toevalligheid na het voorafgaande
komen, doch alle moesten door een logische verbinding aan elkaar
vastgeknoopt worden. Corneille begreep evenwel, dat het in ieder
afzonderlijk geval niet mogelijk was, zulk een verbinding aan te
brengen, en beschouwde daarom afwijkingen als geoorloofd r).
Drie soorten van dergelijke verbindingen onderscheidde hij, n.l.
die door gerucht, door gezicht en door aanwezigheid of gesprek.
Laatstgenoemde achtte hij de mooiste.
Natuurlijk werd de `liaison des scènes' ook in den ideeënvoorraad onzer Fransch-classicisten opgenomen. Als Lodewijk Meyer
in het derde bedrijf van zijn Ghulde Vlies de gebeurtenissen dichter opeen gedrongen heeft, dan de waarschijnlijkheid zou toelaten,
dan verontschuldigt hij zich, wijl hij daartoe alleen overging
„om eenig ander sieraadt zijn werk bij te zetten, ghelijk hier bij
mij de aaneenschakelingh der byzondere tooneelen ófte uitkom
achtste-stenghwi,aljkorden,tusch
en neeghenste tooneel een scheiding en ghaaping te maaken". Die
aaneenschakeling is voor hem dus ook een sieraad, „un ornement". In de voorrede van de Verloofde Koninksbruidt spreekt
1 ) Corneille, Discours des trois unités : „La liaison (les Scènes, qui unit toutes les actions particulières de chaque acte l'une avec l'autre, est un grand ornement dans on
poëme, et qui sert beaucoup à former one continuité d'action par la coutinuité ,le Ia
représentation; mais enfin, ce n'est qu'un ornetnent et non pas one règle."
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hij nog uitvoeriger erover, doch in denzelfden zin. Dirk Buysero
heeft in zijn Arete of Strijd tusschen de Plicht en Min (1692) „de
uitkomsten zodanig aan een geschakeld, dat het Tooneel by myn
weeten, nergens te gaapen schynt, maar t'elkens na behooren gevuld is". Hij mocht zich dan ook wel streng aan het nieuwe leerstuk houden. Immers Andries Pels was in zijn Gebruik én Mis
nog verder gegaan dan Corneille, door de 'liai--bruikdesTonl
son des scènes' zelfs tot een wet te verheffen:
-

„Leer voorders, Dichter, dat ge uw Spél zo moet verdeelen
„In vyf Bedryven, dat geen gaaping uw' Tooneelen
„Van een scheide, én aldus maake een Bedryf tót twe."
Opnieuw blijkt duidelijk, hoe goedleersch Meyer en Pels
waren, wanneer het de Fransch-classieke regels betrof. Intusschen, dat zij de `liaison des scènes' met bijzondere vreugde ingehaald hebben, is niet onnatuurlijk, wanneer men ziet, hoe Meyer
reeds zeven jaren, v6órdat Corneille zijn Discours publiceerde,
een voorgevoel van dit „sieraad" gehad heeft. In de opdracht aan
Eustathea toch, die hij in 1653 schreef bij een tragicomedie van
A. L. Kok, het Radt van Avondtuuren, treffen de volgende woorden door een zekere overeenkomst met Corneille's gedachte: „De
Vórstelijke leeden zijn de Deelen, daar haar rif [n.l.van het stuk]
van top tót teen zo konstigh van samen hangt, dat ik byna zou
zegghen durven,
Dat, die de maght hadt en veranderde van plaats
Een ,lidt alleen, hem zou berouwen zijnes raadts:
En lijken, hoe al 't best, dat zijn verwaandt bedillen
Wist uit te rechten was ghemak oft maksel. spillen."
Meyer's woorden berusten kennelijk op de reeds op bl. 109 aan
zinsnede van Aristoteles. Ze gaan lang niet ver genoeg,-gehald
om Corneille den voorrang als vinder van de `liaison des scènes' te
betwisten. Maar iets daarvan ligt er toch in opgesloten. Meyer
was wel geboren om Fransch-classicist te worden.
In 1668 heeft hij dan ook de uitvoerigste uiteenzetting van Cor
dramatische theorieën gegeven, die ooit in onze taal ver--neil's
schenen is. De voorrede van de Verloofde Koninksbruidt is althans in de gedeelten, die op de schikking der stof en de indeeling
in bedrijven betrekking hebben, een bijma woordelijke omwerking
van de Discours sur l'utilité et sur les parties du poëme draynatique.
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Alle regels, die Corneille over dit onderwerp neergeschreven heeft,
vindt men daar bijeen. Maar niet alleen die. Ook Aristoteles en
Horatius had hij nagelezen, en Meyer tracht hun voorschriften
met de gebruiken van zijn eigen tijd overeen te brengen. Met name wil hij dezelfde strekking zoeken in de deelen, die de Grieken
in hun treurspelen onderscheidden, en de moderne bedrijven.
Dank zij de historisch-philologische uiteenzettingen, die hij door
zijn werk heenstrooit, neemt deze voorrede hier en daar het karakter van een `essay', een vertoog, aan, gelijk in de tweede helft
der zeventiende eeuw in enkele landen gebruikelijk werd.
De handeling moet volgens Lodewijk Meyer begin, midden
en einde hebben 1), daar zij anders geen eenheid kan zijn. Op
dezen grondslag berust de indeeling in bedrijven. Het eerste
bedrijf is er om „opening te doen van den inhoudt des tooneelspels, en den Anschouweren te onderrichten van alles, wat geschiedt is voor den Handel, welke men toeleght te vertoonen;
en vereischt wordt tot verstand der zelve, en tót het vólghende
den wegh baant" 2 ). Dan volgen de drie middenbedrijven. Zij
„begrijpen den handel, op het verwardste, en in haare uiterste
kracht. In het tweede ghroeijen de woelingen aan. In het derde,
staan zij in tóp ghesteeghen, en barnen op het heftighste. En in
het vierde raaken zy aan 't verflaauwen, en verslappen." De beteekenis van het vijfde bedrijf kan nu ook niet meer twijfelachtig
zijn: „Het laatste bedrijf behelst het besluit, en hier in staat den
handel zo volkoomen ten einde te brengen, dat de Anschouwer, in
alles voldaan, gherust en verghenoeght wegh ghaat" 8 ). Een reeks
opmerkingen over allerlei détails voert Meyer's beschouwingen
over de bedrijven van het drama ten einde. Voor zoover die in het
vervolg niet afzonderlijk ter sprake komen, willen wij er hier op
wijzen, hoe zij alle op Corneille's voorstelling berusten. Wanneer
Meyer verlangt, dat alle bedrijven ongeveer gelijke lengte zullen
hebben, en te zamen niet meer dan twee duizend verzen tellen,
dan is dat de leer van Corneille 4 ). Dat ieder bedrijf met spanning
1) Corneille, Discours sur Ie Poëme Dramatique: „II faut done qu'une action, pour
être d'une juste grandeur, ait un commencement, un milieu, et une fin."
2) Corneille, t. a. P.: „Je voudrais done que le premier acte contant Ie fondement
de toutes les actions, et fermdt la porte a tout ce qu'on voudrait introduire d'ailleurs
dans Ie reste du poëme."
8 ) Corneille, t. a. P.: „Je pense en avoir expliqué Ie principal emploi, quand j'ai dit
que faction du poëme dramatique doit être complète."
4 ) Deze zegt in zijn Discours du Poëme Dramatique, dat de comedie 2000, de trage-
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eindigen moet, had Corneille hem vóórgezegd i). Ook voor de
afzonderlijke tooneelen geeft hij wenken, die hij bij Corneille
had gelezen: de personen moeten niet verschijnen of weggaan,
zonder dat daarvoor een reden wordt gegeven, en in dit opzicht
stelt hij nog strenger eischen dan zijn Fransche meester had gedaan. De `liaison des scènes' beschrijft hij met alle bijzonderheden,
die in de Discours te lezen staan. En van het allergrootste belang
is het, dat de handeling met het einde ook uit zij, en dat er geen
onnoodige staart bij het stuk hangt').
Het is overbodig, bij al die bijzonderheden stil te staan. Meyer,
die op de verdiensten van zijn stuk eens het volle licht wilde laten
vallen, nadat hem de eer geweigerd was het verbouwde tooneel
van den Schouwburg ermede ingewijd te zien, zocht al die regels
bijeen, om er de Verloofde Koninksbruidt aan te toetsen. In zijn
ontleding komt hij echter herhaaldelijk tot het besluit, dat hij op
deze of gene wijze te kort geschoten is. Al die finesses zijn dan
ook nooit in de Nederlandsche kunstleer opgenomen. In Pels'
Gebruik én Misbruik des Tooneels wordt een enkele besproken,
maar in het algemeen loopt deze over zulke zaken heen. Waar
Pels over den Aran en Titus van Jan Vos spreekt, en vraagt naar
de oorzaken van het ongemeen groote succes van dit stuk, komt
hij tot de volgende slotsom:
„Wat reden? De allergrootste (ik zég sléchts myn gevoelen)
„Is deeze, dat in al dat woeden, al dat woelen,
„Zeer ongemeene, én zeer veel' Byverdichtzels zyn,
„Die op een oogwit van het einde, élk in zyn' lyn,
„Toeloopen, én het hart der Kyk'ren door zulk marren
„Doen haaken, hoe zich al dat warren zal ontwarren;
„Gelyk de knoop ook naauw ontknoopt is, én 't besluit
„Bekénd gemaakt, óf 't Spel, zo 't voegt, is aanstonds uit."
Een verdienste van Vos was het dus — al achtte Pels dit, gelijk uit het vervolg blijkt, meer geluk dan wijsheid —, dat hij zijn
die i Soo verzen moet hebben. Voor dit aantal 2000 verklaart zich in Nederland ook
Cornelis Udemans in de voorrede zijne Nederlantsche Tragi-comedie vertoonende
het gewoel der voorledene en tegenwoordige oorlogen van de Vereenichde Nederlanden,
doch eygentlijck vervattende den Vredelijcken wench der Christenen.
1 ) Corneille, Discours des trois unités: „II est nécessaire que chaque acte laisse une
attente de quelque chose qui se doive faire dans celui qui suit."
z ) Corneille, Discours du Poëme Dramatique: „Comme it est nécessaire que l'action
soit complète, it faut aussi n'ajouter rien au delà; parce que, quand l'effet est arrivé,
]'auditeur ne souhaite plus rien, et s'ennuie de tout le reste."
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stuk niet nog na den afloop der eigenlijke handeling gerekt had.
Maar ook de ontknooping vond Pels in den Aran en Titus te prij zen.

De ontknooping is de Aristotelische `catastrophe'. In de voorrede van de Verloofde Koninksbruidt heeft Meyer de ontknooping
van dat stuk beschreven. Anderen daarentegen hebben over de
ontknooping weinig te zeggen. Eigenlijk spreekt alleen Vondel, de
Graecist, in zijn Voorberecht van Jepiha er uitvoerig over, wanneer
hij de `peripetia' of 'staatveranderinge' en de `agnitio' of 'herkennis' behandelt r). De plotselinge ommekeer van geluk in ongeluk en de herkenning van eerst onbekende verwanten waren elementen, die Aristoteles voor het drama aanbevolen had, die vele
Italiaansche theoretici van hem hadden overgenomen, en die ook
Heinsius in zijn De Tragoediae Constitutione in den breede behandeld had. Voor Vondel zijn zij met de .bijverdichtselen de belangrijkste bestanddeelen, die de `catastrophe' van het stuk bewerken 2 ). Des te opmerkelijker is het, dat andere schrijvers hieraan
niet meer aandacht gegeven hebben. Een dergelijk stilzwijgen is
alleen te verklaren uit het stilzwijgen van een ander, en wel van
Horatius. Wij zagen reeds vaker, hoezeer diens Ars Poetica het
theoretisch inzicht der Nederlanders beheerschte. Deze nu noemt
noch de `peripetia' noch de `agnitio', en daardoor komen zij, afgezien van Vondel, ook niet bij de Hollandsche dichters van
het eerste gedeelte der zeventiende eeuw voor.
Wat het tweede gedeelte dier eeuw betreft, toen nam Corneille
naast Horatius de eereplaats in. Bij dezen nu komt de 'peripetia'
evenmin ter sprake, en de `agnitio', ja, hij acht die een groot sieraad, omdat Aristoteles het zegt,. ... „mais it est certain qu'elle
a ses incommodités". Op ongemakken waren de Hollanders niet
gesteld, en zij lieten Vondel's 'staetveranderinge' en 'herkennis'
voortaan rusten. Wat voor hen de catastrophe voorbereiden moest
was de 'spanning'. Wij zagen reeds, hoezeer Meyer op voorbeeld
van Corneille erop gesteld was, elk bedrijf met spanning te laten
eindigen. De sterkste spanning ontstond dan natuurlijk in het
laatste bedrijf. En door de ontknooping zoo ver mogelijk achter
-

')Aristoteles, Poelica XI : "Hulce rrb ree miéecta it el; zJ 'vaveíov rijp
TQQaccoutvowv ,uecaf oki;... 'Il vayr o)(nacs Sá 5' rlióv, rl71E %al covvn^rra (Jyl,uaívec,
ciyvoías tic ynràacv I<ecafoZij.
2 ) In de opdrachten van Adonias en I/igenia noemt hij ze de „heide hoofdcieradcn".
Vgl. ook de opdracht der Leeuwendalers (slot).
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uit te brengen, kon men die spanning nog heviger maken. Dat
had Corneille geleerd, en zijn Nederlandsche volgelingen zeiden
het hem na 1 ). Toen Nil Volentibus Arduum in 167o De Gelyke
Twélingen in het licht zond, daarmede een bewerking van Plautus'
Menaechmi gevende, hadden de vertalers „de Catastrophe of Ontknooping zo vérre, ja vérder als by [Plautus] na het einde gebragt, om het verlangen der Aanschouweren, volgens de waare
grond der Tooneelkonst, zo vér het mooglyk was, te rékken, én
hen daar door meer vermaak te verschaffen ".
Niets kon het Fransch-classicisme zoozeer in aard doen verschillen van het oudere Latijnsch- of Grieksch- classicisme, als
juist deze neiging, om ter wille van de spanning de ontknooping
zoover mogelijk achteruit te brengen. Daardoor toch bleef er
voor 'peripetia' en 'agnitio' al geen tijd meer over. De opkomst
van het begrip `spanning' bracht dientengevolge het algeheele
afsterven der twee genoemde Aristotelische begrippen mede. Een
ommekeer in het wezen van het drama was daarvan het gevolg.
Toen eenmaal alles om de `spanning' gebeurde, was men wel ver
van het antieke drama afgedwaald. Maar.... men had „den
waaren grond der Tooneelkonst" dan ook gevonden!
Nog één element moet genoemd worden, dat tot de ontknooping van het drama bijdroeg, n.l. de episoden. Aristoteles noemt
het gansche gedeelte van het drama, dat na den eersten en vóór
den laatsten reizang valt, F7rétvóarov. Dat is dus het gedeelte,
waaraan volgens Corneille de drie middenbedrijven der Modernen beantwoorden. Later heeft het woord `episode' de beteekenis van `bijverdichtsel' aangenomen; men duidt er dan een verhaal mede aan, dat wel in het drama opgenomen is, doch niet
een onderdeel van de hoofdhandeling zelve uitmaakt 2 ). De eerste
eisch, dien de theorie aan de episodia stelt, is dat zij niet los van
de hoofdhandeling moeten zijn, doch op een of andere wijze tot
haar ontwikkeling bijdragen. Aristoteles had deze gedachte, die
een direct uitvloeisel van de eenheid van handeling is, het eerst
1 ) Corneille, Discours sur te Poëme Dram.atique : „Il faut s'il se peut lui [d. i. au
cinquième acte] réserver toute la catastrophe, et même la reculer vers la fin, autant
qu'il est possible. Plus on la diffère, plus les esprits demeurent suspendus, et 1'impatience qu'ils ont de savoir de quel cóté elle tournera est cause qu'ils la reroivent avec
plus de plaisir."
') Vgl. Heinsius, De Tragoediae Constitutione XI: „Fabula est nudae actionis imitatio. Episodium est quicquid praeter actionem illam a poëta accedit." Deze beteekenis van 'episodium' kent Aristoteles ook; vgl. bi. 12o noot i.
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geformuleerd 1 ), en Vondel sprak haar in zijn Voorberecht van
Jephta ook uit: „De uitbreitsels, bij de Latijnisten episodia geheelen, worden niet tegens de natuur ingedrongen, nochte te
verre gehaelt, maer dienen ter zaecke, en zetten den handel eenen
heerlijcken luister bij."
Het Frar sch-classicisme geeft nog verdere regels. De episoden
toch waren hier van nog grooter belang dan in de antieke tragedie. Corneille schrijft dat in zijn Discours sur Ie Poëme Dramatique aan het afschaffen van de rei toe, terwijl ongetwijfeld ook
het in onbruik raken van sieraden als `peripetia' en `agnitio' ertoe
bijdroeg, dat het aantal episoden vermeerderd werd. Immers de
ontknooping of catastrophe moest voortaan voor een belangrijk
gedeelte door de episoden voorbereid worden. Met zooveel woorden wordt dat gezegd in de voorrede van De wanhebbelyke Liefde
door Nil Volentibus Arduum, welks leden door het invoeren
van nieuwe bijverdichtselen hun Fransch voorbeeld trachtten
te overtreffen: „De Catastrophé, óf ontknooping van de Wanhebbelyke Liefde, heeft meerder overeenkomst met de Geschiedenis
van La Mère Cocquette, én behélst in de Episodia, of byverdichtselen, noch twé huuwelyken, die in het Fransche stuk niet noodig waaren; het eene van de Vader met de Moeder, én het andere
van Adriaan met Agniet; welke laatste als byverdichte persoonen, hier niet onnuttelyk zyn ingebragt, dewyl zy alleen de ontwarring uitvoeren." Dat de episoden in het gebouw van het ge
passen en daarin een bepaald doel beoogen moesten,-heldram
spreekt van zelf. Pels 2 ) sprak het uit, toen hij tegen wil en dank
den Aran en Titus prijzen moest. Lodewijk Meyer wees, in navolging van Corneille, den weg om den vereischten samenhang
met het geheel te bereiken; men moest, zoo verklaart hij in de
voorrede van de Verloofde Koninksbruidt, alle personen, die later
in een der bijverdichtselen een rol vervullen, reeds te voren in
het eerste bedrijf ten tooneele voeren 8 ). Een ander middel om
') Aristoteles, Poetica X: Aóyor (3' eoo(bwrS17 4u.u,9ov, iv rj> six bnecrrrirlta
Ieec' á ï.ïrl2a oor' alxlrs our' ecvcíyxri elvac.
2) Zie boven bl. ii 7.
3) Zoo voerden de leden van Nil Volentibus Arduum in hun Gelijke Twílingen,
waarin ze Plautus Menaechmi volgden, aan het begin enkele nieuwe tooneelen in, oni
zekere personen, (lie verder op in het stuk een rol van beteekenis krijgen, reeds bij
(len aanvang aan het publiek voor te stellen. Van tegengestelde meening is A. Bogaert, die in het vijfde bedrijf van zijn Myrrha nog een nieuwe persoon, den priester
van Jupiter, invoert en daarbij uitdrukkelijk verklaart, dat het spel daardoor niets
van zijn luister verliest.
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het juiste evenwicht tusschen hoofdhandeling en episoden te
bewaren, was deze laatste niet te lang te maken. Meyer wijst
daarop in dezelfde voorrede. Pels verzuimde in zijn Juljhus, zich
aan dat voorschrift te houden: „Maar daar valt noch veel te
zeggen tegen andere bijzonderheden der Tooneelwetten, daar
ik tegen aanga; als, dat de bygeschiedenis van Serestus en Anna, in vergelijking van 't voorneemste werk, veel te groot is."
Blijkbaar had Pels den raad niet opgevolgd, dien hij jaren later
zelf aan aankomende dichters geven zou:
„Indien gy een gedicht vertoont aan Dokter Meyer,
„Die zal u zeggen, daar, verbeter dit en dat."

Had Meyer het gezien, dan was Pels' lange bijverdichtsel zeker
niet onverkort blijven staan.
Een bijzonder soort van episoden waren de „minnarijen", de
„amores". In hoofdstuk III werd reeds aangetoond 1), hoe de
Platonici en rechtgeloovigen de poëzie vijandig gezind waren,
om de dartelheid der „amores", waardoor de goede zeden en
de deugd ten zeerste geschaad werden. Isaac van Damme had
het in de voorrede van zijn vertaalden Amphitruo voor de dichtkunst opgenomen, en eraan herinnerd, dat er ook nog andere
en betere poëzie bestond. Ook hij keurde klaarblijkelijk de minnepoëzie niet zonder meer goed, al zal hij haar in soorten hebben
weten te onderscheiden. In den Fransch-classieken tijd kwam
de kwestie der „minnarijen" opnieuw aan de orde, maar thans
met een andere bedoeling. In de Fransche tragedie, in de eerste
plaats een hoofsche tragedie, vormden zij de meest geliefde soort
van episoden. In Holland echter konden zij niet gelijkelijk behagen. Men wist dat ook te verklaren. Het was immers juist de
tijd, waarin men oog begon te krijgen voor het uiteenloopende
in den aard der volken, waarin men de theorie ging huldigen,
dat de kunstbeginselen, die voor de eene natie deugden, daarom
nog niet voor de andere de aannemelijkste behoefden te zijn.
Wat was natuurlijker dan dat aan het hof van Versailles de
„minnarijen" op het tooneel geliefd waren, overeenkomen als
ze deden met de werkelijke toestanden? Maar tevens: moest
Nederland kunstmiddelen gebruiken, die den eigen landaard
vreemd waren? De bewerkers van Fransche stukken wisten in
')

Zie boven blz. 57 vg.
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antwoord op die vraag niet beter te doen, dan die liefdescènes,
welke overtollig waren, door andere episoden te vervangen. Nil
Volentibus Arduum zal het ons verklaren, in de voorrede van De
gelukte list of Bedrooge Mof: „Twé rédenen zyn oorzaak geweest,
waarom men het Blyspél van Monsr. Subligny, nóch in de geschiedenisse, nóch in het berispen der misslagen die in het Fransche Treurspél van de Heer Racine gehekelt worden, niet gevólgt
heeft; de Eerste, om dat de stóffe van dat stukje t'eenemaal
eene hoofsche Vryëryë zynde, niet over een kwam mét de Gelykenisse én Byverdichtzels die men na onze zeden, én het karakter van een onbereizd Hoogduitscher, op ons Tooneel ver
heeft willen te passe brengen." De „minnarijen"-makely
kwamen niet overeen met de Hollandsche zeden..., en dat in
het tijdvak van Willem HE Wijs bij de lui en mal om een hoekje!
Tot dus verre spraken wij over de eenheid van handeling. Maar
men erkent gewoonlijk drie `Aristotelische eenheden'. Hoe staat
het met de eenheid van tijd en die van plaats? Wat de eerste
aangaat, die is nooit door Aristoteles als een wet van Meden en
Perzen verkondigd. Deze heeft alleen, toen hij de gebruiken der
Grieksche tragici, gelijk hij ze waarnam, opteekende, op een
tegenstelling tusschen de meeste dramatische en de epische
poëzie gewezen. Die tegenstelling is ook in ieder opzicht juist
gezien: het drama speelt in veel korter tijd af dan het heldendicht.
De gebeurtenissen der vele jaren, toen de Grieken voor Troje
lagen, de zwerftochten van Odysseus door vele landen en langs nog
meer zeeën, zouden onmogelijk in het bestek van één treurspel
samen te dringen zijn. De meeste Grieksche treurspelen stellen
zelfs een handeling voor, die in één etmaal of weinig meer afloopt I).
Horatius spreekt niet over den duur der tragische handeling.
Bij de Italiaansche theoretici der Renaissance echter komt
Aristoteles' uitspraak weer voor den dag, weldra zelfs in den vorm
van een wet. Robortello, Segni, Maggi geven de woorden van
Aristoteles weer, Trissino spreekt al van „een dag", Minturno
') Aristoteles, Poetica V: ij u^v [d.i. zeayrwdia] Sze M<i.Ztoza ir,-teàzae i,zcd ,ulav
neeloóov fl2iov etvac ti utxCdv t' 5°a2,Utteev, ii dè , jro7rotia uóetoroS z (N ) i óó ( ..
xairoe zo 7ce(zov duoío)s av zaig z()ayspdiaz5 zovzo d7roiovv xai av zots ÉJzeacv.
Vooral de laatste zinsnede toont, hoe hier alleen een gebruik geregistreerd en geenszins een wet vastgesteld wordt.
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laat iets meer vrijheid 1 ). Castelvetro treedt in zijn Poetica (1571)
als echt kunstwetgever op, en legt voor het eerst de 'Aristotelische' eenheden in den vorm van een dwingend voorschrift
vast: „La mutatione tragica non puo tirar con essa seco se non
una giornata ed un luogo." Voortaan kan de dramatische han
slechts één dag duren.
-deling
Bijna een eeuw later zou Corneille deze wijsheid bij Castelvetro opdoen. Het is niet waarschijnlijk, dat het voorschrift van
den beperkten duur der tragedie reeds vroeger buiten Italië
bekend geworden zou zijn, als niet ook de Latinisten, bepaaldelijk Scaliger, het hadden helpen verbreiden. Deze, wiens Poetica
in 1561 verscheen, heeft nog niet de strenge kunstwetten uit
waarmede Castelvetro tien jaar later de dramatische-gevardi,
letterkunde in bedwang zou houden. Wèl kon hij echter de theorie van Aristoteles weergeven, en vooral — wat bij den grooten
bewonderaar der Latijnsche letteren en van Seneca in het bijzonder niet bevreemdt — het gebruik van de Romeinen vaststellen.
Rationalist en aanhanger van de waarschijnlijkheidsleer als hij
is, verlangt hij, dat de gebeurtenissen in een drama zóó geschikt
zullen zijn, dat zij de waarheid zooveel mogelijk nabij komen.
Zulk een angstvallige nabootsing der werkelijkheid, als hij hier
aanbeveelt, sluit van zelf de eenheid van tijd in. Hij keurt dan
ook de gevechten rond Thebe, die twee uren duren, af; hij wraakt
het laten reizen van spelers als boden, van Delphi naar Thebe of
van Thebe naar Athene, in één oogenblik. En, zoo heet het,
daar de vertooning binnen zes of acht uren afloopt, is het ook
niet overeenkomstig de waarschijnlijkheid, dat in zóó korten
tijd een storm zou losbreken, waarin een schip vergaan zou 2 ).
Uit dit alles is de eenheid van tijd, en zelfs die van plaats, af
te leiden. Scaliger volgt hier de methode van het Fransch -classicisme: wat Aristoteles niet zegt, leidt hij met behulp der „waar1 ) Over de eenheden bij vleze ltaliaansclic schrijvers vgl. Breitinger, Les Unités
d'Aristote avant le Cid de Corneille. Aan dit werkje zijn de volgende citaten ontleend:
Trissino, La Po tica (x529): „la tragedia termina in un giorno, cioè in un periodo di

sole u poco piu."
Minturno, Poetica (1529): „Clii ben mired nell' opere dei pui prcgiati autori anticbi,
troverà the la inateria dolle cose addotta in seena, in on di si termina o non trapassa
lo spazio di duo giorni.''
°) Scalcger, Poetica, III 97: „Quurn enirn scenicum negotrum toturn sex octove horis
peragatur, baud verisirnile est, et ortam ternpestatem, et obrutain naveen co in mans
tractu, uncle terrae conspectus nullus."
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schijnlijkheid" — Corneille zou zeggen het „gezond verstand" —
uit diens geschriften af. Intusschen, het is wel zeker, dat
Scaliger's oordeel niet uitsluitend door zulke abstracties, maar
ook door het voorbeeld met der daad van de Ouden bepaald is.
De Italiaansche denkbeelden, het blijkt opnieuw, drongen in
ons land slechts sporadisch door. Als Rodenburg in zijn Borstwering verklaart, dat het „toonneel behoordt maer een plaets af
te beelden, en oock alle hun bedrijven (na Aristotels leere) te
geschieden in een dachs-werck", dan heeft hij zijn licht bij Sir
Philip Sidney opgestoken, die het weer uit Italië had. Toch, zoo
zegt de Engelschman en de Brabander spreekt het hem na,
wijken velen van de tijdseenheid af, en dat terwijl Terentius en
Plautus zich er steeds aan gehouden hebben! Rodenburg legt zich
daar echter niet bij neer. Voor een enkelen keer gaat hij eens
buiten zijn boekje en lascht in zijn vertaling een paar regels in,
die van hem zelf zijn. Reden genoeg: immers noch Lope de
Vega, noch de Engelsche tooneeldichters, noch Guarini, noch
Garner en 011enix du Mont-Sacré hebben zich door zulk een
wet laten binden. Zou men dan den dichter niet liever vrij
laten, en tevreden zijn, als hij erin slaagt de toehoorders te
verheugen?
Hier is de romanticus aan het woord, die het met Coster en
diens Duytsche Academie aan den stok moest krijgen. Daar
toch dacht men minder vrijzinnig over zulke kwesties. Reeds
Bredero verontschuldigt zich er met een paar woorden over,
dat hij „tegen 't gebruyck der Griecken, Latynen en Fransche
hier in [heeft] gevoegt een Tijt van meer als 20 laren, daar
sylieden selden meer daghs namen, dan een Etmaal, twee of
minder" r). Evenwel, Bredero spotte wel graag met al die wijsheid, en hij zal zijn eigen stuk er niet minder om gevonden hebben, als het niet in ieder opzicht met de kunstregels strookte.
Strenger is Samuel Coster. Wanneer die in de voorrede van
Isabella (1618) zich aldus hooren laat: „Mijn Heeren, dit Spel
heet Isabella, en daar wort niet meerder in vertoont als hij stelt
dat op eene tijt, en op eene plaats geschiet is", dan was het Coster
met den hier stilzwijgend aangenomen regel der eenheden diepe
ernst. Hoe scherp toch oordeelt hij over degenen, die uit onwe1 ) Aldus Bredero in de voorrede van Griane. Dit stuk werd reeds in x612 vertoond,
doch eerst in r6r6 gedrukt. (Worp, Drama en Tooneel, I bl. 361).
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tendheid de regels veronachtzamen 1). Wilde iemand ernstig
de kunst beoefenen, dan moest hij zich ook aan haar wetten
onderwerpen.
De vraag ligt voor de hand: hoe kwam Coster ertoe, de eenheid van tijd en die van plaats in 1618 tot noodzakelijke wetten
van het drama te proclameeren? Hij noemt in het vervolg van
dezelfde voorrede enkele autoriteiten, van wie de kunstregels
afkomstig zijn. Daartoe behooren Aristoteles, Scaliger en Heinsius. Hoe uit de woorden der twee eerstgenoemden de eenheid
van tijd af te leiden valt, zagen wij reeds. Ook Heinsius, de bewonderaar van den Stagyriet, houdt zich aan die eenheid 2 ).
Aan hen zal Coster zijn wet te danken hebben, en deze veronderstelling wint aan waarschijnlijkheid, doordat er een reeks andere
classicistische voorschriften volgt, die ook aan die schrijvers
ontleend zijn. Toch is ook een andere invloed op Coster niet te
miskennen. Immers, wat -bracht hem ertoe de eenheid van plaats
in één adem met die van tijd te noemen? Die toch is als eigenlijke kunstwet zoowel aan Aristoteles als aan Scaliger en Heinsius vreemd. Zij hoorde uitsluitend thuis in de Italiaansche theorie, en hoe kon Coster daarvan den invloed hebben ondergaan?
In 1613 was Hooft's Geeraerdt van Velzen verschenen, en bij dit
treurspel komt voor het eerst een aanteekening voor, die er op
wijst, dat de dramatische eenheiden van Castelvetro ook in ons
land bekend waren geworden. Hooft, die, jammer genoeg, geen
voorredenen bij zijn treurspelen schreef, en van wien we slechts
enkele verspreide uitspraken over letterkundige theorie kennen,
schreef vóór zijn stuk deze aanwijzing: „Het treurspel begint
van den avondt nae 't vangen des graven, en eyndight in den
morgen daer aen, met zijn doodt ende beklagh daer op volghende. Het toonneel is op ende om het Huys te Muyden." In deze
twee zinnetjes ligt de eenheid zoowel van tijd als van plaats opgesloten. Hooft was in Italië geweest, hij kende de Italiaansche
letterkunde, hij was met de Italiaansche gebruiken in aanraking
gekomen. De eenheid van tijd, door Aristoteles en vele theoretici
na hem als een traditie der Grieksche tragedie gekenmerkt en
door Castelvetro tot een wet verheven, en de eenheid van plaats,
1) Vgl. de op bi. 8o aangehaalde woorden.
2) Heinsius, Dc Tragoediae Constitutione, IVc „Primo ut unius non excedat Solis
ambitum."
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door den laatstgenoemde naast die van tijd gesteld, werden door
Hooft direct uit Italië in Holland ingevoerd. Een zoo onmiddellijke invloed van Italië op onze letterkunde, vooral op onze
litteraire kunstleer, is zeldzaam, maar bij Hooft, den grooten
italianist, kan hij niet bevreemden. Een afdoend bewijs, dat de
„classieke" eenheden bij ons door direkte aanraking met Italië
bekend geworden moeten zijn, en niet door lectuur der Classieken, levert de ook door Hooft aanvaarde eenheid van plaats,
die eerst door de Italianen, met name Castelvetro, uit theorie
en practijk van enkele classieke schrijvers afgeleid is. Hooft zal
in Seneca's treurspelen gezien hebben, hoe Castelvetro's eenheden daar inderdaad in practijk gebracht waren, en er voortaan
voor zichzelf een regel van gemaakt hebben. Wij begrijpen nu
ook Bredero's schuchtere uitlating over de eenheid van tijd,
en Costers veroordeeling van al degenen, die zich aan de eenheden niet stoorden: de eerbied voor Hooft, als den eersten
dichter, is altijd groot geweest.
Het is opmerkelijk, hoeveel navolgers Hooft gehad heeft met
zijn aanwijzing van tijdsduur en plaats vóóraan het stuk. Gedurende de gansche zeventiende eeuw blijft bij de dichters. de
gewoonte bestaan, bij den aanvang tijd en plaats van de handeling vast te stellen. In den regel was men strenger ten opzichte
van den tijd dan van de plaats, maar ook aan tijd hebben sommigen heel wat meer noodig clan vierentwintig uur. Uit enkele
voorbeelden zal dat blijken.
Job van der Wael, Spel van David ende Goliath (1619) : „ Het
Spel beghint 's morgens met het kriecken van den daghe/ ende
eyndight des and'ren daeghs daer aen/ na 't ontzielen Goliaths
met 't vereeren Davids."
J. van Heemskerck, De verduytste Cid (1641) : „ Het Tooneel
moet uytbeelden 't Hof van den Koning; en de Stadt van Sivilien:
Het Spel begint des morgens, en eyndigt des anderen daegs tegen
de middag."
Jan Vos, Aran en Titus (1641) : „ Het Tooneel is in en om Roome;
het Treurspel begint met den dag, en eindigt, in de andere nacht."
J. van Wevelinchoven, Elphenor en Ródope (1643) : „ Het spel
begint na de middagh en eyndight in den tweeden nacht."
M. Gansneb Tengnagel, De Spaensche Heidin (1643) : „ Het spel
speelt in den bloeimaand. 'T begint, tegens den avond, omtrent
ten zessen, en eindigt 's anderdags recht op den middag."
Lambert van den Bosch, Carel de Negende, anders Parysche
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Bruyloft (1645) : „' t Tooneel is 't Hof van Parijs ende omtrent.
Het Spel begint omtrent des smorgens ten elf uren, en endight
weer smorgens ten seven uren."
Joachim Oudaen, Johanna Grey (1648) : „ Het Treurspel begint
met den na-middag en eyndigt met den vierden dag. Het Toneel
zijn eenige kameren van den Tour of Toren van Londen."
J. Bara, Herstelde Vorst ofte Geluckigh Ongeluck (165o): „Het
Spel vertoont de eerste Scheuringen in Engeland, begint met den
morgenstont, ende eyndight voor de tweemaal vier-en-twintigh
uuren."
Joan Dullaart, Alexander de Medecis of 't Bedrooge Betrouwen
(1653) : „ Het Tooneel is binnen en buiten Florence. Het Treurspel
begint te middernacht en eindigt op den vierden Morgenstont."
A. Bógaert, 't Nieuwsgierige Aegje (1662) : „ Het Tooneel is t'
Antwerpen, in de Lepelstraat, in 't voorhuis van een Hoerhuis.
Het Kluchtspel, begint omtrent de middag; en eindigt in den
avond."
Jan van Paffenrode, Den Ondergang van Jonkheer Willem van
Arkel (1662) : „ Het Treurspel neemt een aenvang op den lesten
van Slacht-maent, in den Jare 1417 op den avond, ende eyndigt
des anderen daegs voor de middag. Het Tooneel is de stad en het
slot van Gorinchem."
Joachim Oudaen, Haagsche Broedermoord of Dolle Blydschap
(1673) : „ Het Tooneel is in 's-Gravenhage, en verwisselt zich op
yder Bedryf van Toonplaats; alle dichte by, en omtrent het Hof.
Het Treurspel begint 's Vrydags, 's avonds; en eindigt 's Saturdags, 's nachts."
J. Soolmans, De Gemeensame Geest, kluchtspel (1679) :
„Deeze sprekende Persoonen
„In een kamer zich vertoonen,
„En 't geschiet by nagt, zoo kort
„Als het daar gesproken wort."
Joan Pluymer, De Buitens f oorige Jaloersche, kluchtspel (1681) :
,Het kluchtspel speeld in den Haag, en in dezelfde tyd daar het in
vertoond word."
Karel Verlove, Stéfanus, eerste Khristen Bloedgetuyge (1688):
„Het Tooneel vertoont zig binnen Jerusalem. Het Treurspel begint in den morgenstond, en eindigt met den avondschémering."
Pieter Verhoek, Karel de Stoute (5689): „Het Tooneel is te
Middelburg, in Zeeland, in de Hofzaal van den Stadhouder. Het
Treurspel begind en eindigd in eenen Zonneschijn."
Dank zij Hooft's invloed werden de eenheden gaandeweg een
hoofdbestanddeel onzer classicistische theorie. Slechts een enkele schrijver heeft het later noodig geoordeeld, het leerstuk der
eenheden nog eens in de classieke bronnen zelve na te speuren.
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Bij die classieke bronnen was zich intusschen een nieuwe komen
voegen, welker beteekenis niet te onderschatten is. Wij bedoelen
Hugo de Groot in de Prolegoma bij Euripides' Phoenissae (1630).
Deze groote Graecist heeft de eenheden van tijd en plaats, zooals
ze in Italië geformuleerd waren, overgenomen, omdat hij ze ook
in de Grieksche voorbeelden waarnam. De 75rolegomena bevatten
in den grond niet anders dan een onderzoek naar de practijk
van Euripides, maar Grotius begroette die practijk met instemming. Toen nu ook hij de eenheden als juist en als Grieksch
erkend had,'), moesten ze als van zelf den weg naar Vondel
vinden, voor wien Hooft's beginsel alleen waarschijnlijk geen
afdoend richtsnoer geweest ware.
Vondel, streng Aristotelicus in de theorie als hij is, verlangt
in Je/hta's Voorberecht, dat de handeling in „eenen zonneschyn,
of luttel min, of meer" zal afspelen. Van schipperen, zooals anderen het deden, wil hij niet weten. Voor de eenheid van plaats,
waarop wij later uitvoeriger terugkomen, beroept hij zich op
de Phoenissae. Het was 1659, toen Vondel dat schreef, en het
was de eerste keer, dat hij op een strenge eenheid van plaats
aandrong. Aan de eenheid van tijd had hij zich echter steeds
gebonden geacht. Deze was dan ook als dramatische wet ouder,
en stond ongetwijfeld in Aristoteles' Poetica klaarder aangeduid.
Er waren dan ook niet velen, die de eenheid van tijd hadden
durven bestrijden. Des te merkwaardiger is het standpunt van
Jan Jacobsz. Schipper, die in 1640 zijn Verovering van Rhodes aan
de Schouwburgregenten opdroeg. Hij noemt zich een bewonderaar
van Vondel, hij wijt het ontbreken van eenheid van tijd en plaats
in zijn werk volmondig aan eigen onbekwaamheid, en toch is
hij de eerste, die het waagt de juistheid dier, eenheden in twijfel
te trekken. Immers, zegt hij, „gestierd van een inval, dat men,
op 't naeuwst te mikken, geen meer tijt behoorde te nemen, dan
zooveel als 't Spel tot haer vertoning vereyschte, en op een
plaetse, zonder van kelders in kamers, huyzen, hoven, bergen,
bosschen, binnen, en buyten steden te lopen, heb ik 't zoo naeuw
niet willen nemen ". Voor zoover het de eenheid van tijd betreft,
beteekent dat: die eenheid kan toch nooit volmaakt zijn, om1) Grotius,
Prolegomena der Phoenissae (1630): „Omnia enim quac hic sub oculos
pcnuntur, unius diei parte aliqua, nec_maxima, contingere possunt.... Locus quoque fabulae non duplex, ut alibi, sec ;,ïtriicus, ante ipsam regiam."
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dat bij een volmaakte nabootsing der handeling de vertooning
precies evenveel tijd in beslag zou moeten nemen als de handeling zelf vereischt; maar als men van die volmaaktheid toch afwijkt, waarom dan niet iets meer, dan de kunstwetgevers toestaan ?
Deze opvatting is hoogst oorspronkelijk, en Schipper loopt,
zonder het te weten, op een der leerstukken van het Franschclassicisme vooruit. Vóór de komst dier nieuwe richting heeft hij
slechts één medestander gevonden: Jan Vos. Bij dezen, die liefst
alle wetten overboord wierp, heet het in de voorrede van Medea:
„Dat ik het darde Bedryf in de hel laat spelen, zal eenige lieden
doen zeggen: de reis van Medea uit Korinten tot de Hel, en weder
uit de Hel tot in Korinten, geeft stof om niet te gelooven dat dit Spel
in vierentwintig uren, gelyk het behoort, uit kan spelen : maar al
die geloven dat Medea sig van een Helsche Geest, die haar ten
dienst, [sic] in der yl deur de lucht laat dragen, sullen my toestaan dat al wat sig in dit spel laat sien, in sulk een bepaalde
tyd kan geschieden. Nog durf ik seggen, dat de geen die een
Spel vierentwintig uren tyd geven, schoon ik het hier self volg,
de Natuur te kort doen; want al wat 'er in een Spel vertoont
word, moet in twee of drie uren gebeurt sijn; en daarom in de
selfde tyd, of niet langer dan 't volk veur het Toneel staat, kunnen spelen." Iemand zou zich kunnen afvragen, waarom Vos
zich dan aan de eenheid van tijd hield, als hij haar op gelijke
gronden als Schipper in theorie verwierp? Zou het zijn, omdat
het hier een regel gold, die niet alleen door Vondel maar evenzeer door Hooft, „'t hooft der Duitsche Historischrijvers en
Digters", erkend werd, ja, die van dezen afkomstig was?
Het Fransch-classicisme heeft ten slotte elk verzet tegen de
dramatische eenheden den kop ingedrukt en haar heerschappij
voor goed bevestigd. In de eerste helft der zeventiende eeuw
had zich in Frankrijk de kennis verbreid zoowel van de Aristotelische eenheid van handeling, alsook van de Italiaansche eenheden van tijd en plaats. Chapelain, die Castelvetro kende, had
de drie eenheden tot een kunstwet vereenigd, en Corneille paste
ze in zijn Cid het eerst toe 1 ). In í66o verscheen het Discours
1 ) Een helder overzicht over de geschiedenis der dramatische eenheden in Frankrijk geeft C. Greg. Smith, Elizabethan Critical Essays, I 398 vg. Zie ook Saintsbury, A
History of Criticism and literary Taste in Europe, II 256 vgg.
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sur les trois unités. Aan de leden van Nil Volentibus Arduum
stond het nu, de leer van Corneille in Nederland te verbreiden.
Moeilijk kon dat niet vallen. De classieke richting had ten onzent sedert Hooft de eenheid van tijd en die van plaats, zij het
somtijds met een ietwat ruime opvatting, erkend, en de apostelen van de Fransche wijsheid behoefden niet veel meer te doen,
dan de teugels wat strakker aan te halen en enkele bijzonderheden en nieuwigheden te onderstrepen. Vooral voor de eenheid
van tijd ging dat gemakkelijk genoeg. Zij was altijd strenger in
acht genomen dan die van plaats, en haar classieke oorsprong
kon ook met beter argumenten verdedigd worden.
Reeds in de voorrede van het Ghulde Vlies noemt Lodewijk
Meyer de drie eenheden, die voor hem, evenals voor Corneille
tot de allergewichtigste kunstwetten behooren. Ter wille van
de eenheid van tijd mag men de stof wat opeendringen en zelfs
onwaarschijnlijkheden toelaten 1). Corneille had dat ook goed
gevonden, en omdat het al lastig genoeg was, een handeling van
eenige beteekenis binnen een bestek van vierentwintig uren samen te dringen, had hij er dertig uren van gemaakt; Aristoteles
toch sprak ook van „iets meer dan één omgang der zon". Een
ander middel, om onwaarschijnlijkheden te voorkomen, dat
Meyer aan Corneille ontleent, is, nergens in het stuk een vaste
tijdbepaling aan te teekenen: „Wy hebben dan in deezen deele
de tooneelwetten niet overtreeden, en de voorspraak van zo uitsteekend een meester in de konst t'onzen voordeele, die daarby
in 't vervólgh, anghaande deeze zaak, den Tooneeldichteren
eenen heilzaamen raadt geeft, naamelijk, van te gheenigher
steede oft eenighe ghestelde tijdt, ofte bepaalde plaats an te
teekenen. De gheest van den Toehoorer, zeght hij, heeft zonder
deeze merken meer speelens, en zoude zijne verbeelding laaten weghvoeren, door 't gheen hem ten toon ghesteldt wordt, en alzoo dus
veellicht niet ghewaar worden, indien zy-danighevrst
hem de zelve niet erinnerden, en zijnes ondanks daar op deeden
letten" 2).
In de voorrede van de Verloofde Koninksbruidt werkt Meyer
1) Zie de op bl. 105 vg. aangehaalde plaats.
2) Vgl. Corneille, Discours sur les trois unités : „Surtout je voudrais laisser vette
durée a 1'imagination des auditeurs ,et ne déterminer jamais le temps qu'elle emporte."
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zijn inzichten omtrent de eenheid van tijd, welke geheel met die
van Corneille overeenstemmen, nog in verder bijzonderheden
uit. Het treurspel loopt in één dag af, en de stof van ieder bedrijf
binnen den tijd, waarin het gespeeld wordt, dus in drie uren; de
overige tijd wordt gecenseerd gedurende de pauzen tusschen de
bedrijven te verloopen. Nog beter zou het zijn, zoo verzucht
de geleerde kunstwetgever, als men zich ook die pauzen kon
wegdenken, en dus de stof van het gansche stuk slechts drie uren
in beslag nam. Hij is daarmede op het standpunt aangeland,
waarop wij Jan Jacobsz. Schipper reeds aantroffen. Die had echter de dwaasheid ervan ingezien en daarom de eenheidswet van
tijd vrijwel over boord geworpen. Voor Meyer blijft het daarentegen een hoog ideaal, welks moeilijkheid de eenige verontschuldiging ervoor is, dat hij niet poogt het te bereiken.
Pels was het natuurlijk met Meijer eens, maar hij ging niet
zoo diep op de zaken in. Reeds in 1668, in de voorrede van lulphus,
noemde hij het „overwaar, dat ieder bedrijf op een zelve plaats
en aneenhangende tijt afspelen moet "en in Gebruik én Misbruik
des Tooneels blijkt, dat hij, hoewel een zekere speling latende, de
strengste eenheid toch de beste acht:
„Dan volgen de Eénheid van de Tyd, én van de Stéê,
„En de eene, én de andere in 't natuurlyk zo te dwingen,
„Dat zy niet al te lang, nóch al te vérre springen.
„Want, schoon een Spél geen vier en twintig uuren speelt,
„Nóch dat juist uw tooneel geen heele Stad verbeeld;
„Ja zélfs al speelt het in een' straat maar, óf een' kamer,
„En in vier uuren, 't is den Kénn'ren aangenaamer."
Er brak voor de kenners een goede tijd aan. Het eenige , dat in
de achttiende eeuw er wel eens aan ontbrak, was het „in 't natuurlyk dwingen ". Maar dat was minder; onwaarschijnlijkheden
waren immers niet zoo heel slim meer!
De eenheid van plaats berust nog minder op een kunstwet
der Ouden dan die van tijd. Laatstgenoemde is nog uit een uitspraak van Aristoteles af te leiden, eerstgenoemde niet. Zoowel
bij Aristoteles als bij Horatius zal men tevergeefs een aanwijzing
ervoor zoeken, en dientengevolge maken ook de zestiende-eeuwsche commentatoren en theoretici er geen melding van. In Scaliger's zeggen omtrent het zenden van boden tusschen Delphi en
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Thebe kan men weliswaar een zinspeling op de eenheid van plaats
zien, maar Castelvetro blijft toch degene, die haar 't eerst tot wet
verheven heeft 1 ). Op dezelfde wijze als de eenheid van tijd werd
zij daarop in Frankrijk bekend, en de grondslag voor de beroemde
„drie Aristotelische eenheden" was toen gelegd. Intusschen berust alleen de eenheid van handeling geheel op de leer van Aristoteles. Voor de eenheid van tijd geldt dat slechts ten deele, voor
die van plaats in het geheel niet.
Dat in de eerste helft van de zeventiende eeuw de eenheid van
plaats bij ons niet als regel der kunst bekend was, spreekt na het
voorafgaande van zelf. Ook Heinsius kon haar niet als zoodanig
aan zijn landgenooten voorleggen. Wanneer toch door de aanhangers van het classieke drama een betrekkelijke eenheid van
plaats in acht genomen werd, dan heeft men dat weer te danken
aan de practijk van Hooft, die zijn Geeraerdt van Velsen „op ende
om het Huys van Muyden" spelen liet. Een dergelijke beperking
van de plaats, waar het stuk speelde, had Hooft in Italië leeren
kennen; wellicht wist hij zelfs hoe de modernste Italiaansche
theorie, er een wet van had gemaakt. Door zijn lectuur van de
Classieken, met name van Seneca, had hij leeren inzien, hoe ook
hun gebruik aan dat der Italianen beantwoordde. Men bedenke
bovendien, dat Hooft begon te schrijven in een tijd, waarin de
ouderwetsche inrichting van het tooneel, dat tegelijkertijd méér
dan een plaats moest voorstellen, allerminst in onbruik was geraakt. Het vaststellen van een beperkte plaatsruimte voor het
spel door den modernist Hooft is vooral als een reactie tegen dat
ouderwetsche gebruik te beschouwen.
Zoo zullen Hooft's volgelingen het ook hebben opgevat. Hoe
talrijk die waren, merkten wij reeds naar aanleiding van de eenheid van tijd op, al voelde men zich over 't algemeen minder tot
die van plaats aangetrokken. Ook is nog nooit van een absolute
eenheid van plaats sprake, d. w. z. er wordt nooit één enkele
plaats vastgesteld, waar het gansche stuk afspeelt, maar men
volstaat met het aangeven van een algemeene plaatsbepaling,
waarbinnen de verschillende bedrijven op verschillende punten
kunnen spelen 2 ). Het denkbeeld, dat aan dit gebruik ten grond
ligt, is dus hetzelfde als bij de eenheid van tijd. Evenmin als-slag
1) Vgl. boven bi. 123.
2) Zie de citaten op bi. 126 vg.
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men van den toeschouwer vergen mag, dat hij zich in een nieuw
bedrijf een aantal jaren verder in de geschiedenis verplaatst zal
denken, kan men hem een plaats voor oogen stellen, die mijlen ver
verwijderd ligt van het punt, waar hij zich te voren waande.
Ook de eischen der practijk zullen een strenger handhaven van
de eenheid van plaats bevorderd hebben. Belangwekkend is in dat
opzicht Jacob Duym's voorrede bij de Belegering der Stadt Leyden
door den Coninc van Spangien in den Jaye 2547 (í6o6), waar hij
uitsluitend om de vertooning gemakkelijker te maken een een
voorschrijft, dat echter tegelijkertijd nog al de eigen--heidstonl
schappen van het rederijkerstooneel bewaart. Zulk een voorrede
bewijst, hoe de geesten als van zelf voor strenger vormen rijp geworden waren. Wij laten haar hier in haar geheel volgen:
„Wy en twyfelen niet, Beminde, seer Voorsienige Leser, oft
sommige en sullen meynen dat wy dit Ontset van Leyden door een
groote vermetenheyt in Dicht gestelt hebben, als ander haer werc
verachtende: maer wy verclaren rond uyt neen, ende en weten
niet hoe dat wy de Poëten die daer so eerlick af geschreven hebben
ghenoech loven ende prijsen sullen, dan hebben nochtans goet ghevonden tselfde eens op dese wijse voor te draghen door dien dat
wy weten dat het voorgaende met alle de vertooninghen te moeylic valt voor de Speelders, ende dat veel van de voornaemste
stucken ende geschiedenissen alleenlick verhaelt, ende niet gespeelt oft geageert en worden. Soo dan yemant dit begeerden
Speelwijs den volcke voor te stellen, sal moeten een groot wijdt
Tonneel, Raduys oft Speelwagen gemaeckt worden, ende aen
d'een zijde, in den uyttersten hoeck een ghedaente van een Stadt
het welck Leyden sal zijn, met een poorte om uyt en in te gaen ende boven van binnen met eenen ganck: om over de vesten te sien
ende te spreken. Op d'ander zijde tegen over heel voorwaerts sal
zijn de Kerck ende Dorp te Soeterwou, daermen langhs een becledinghe sal maecken van zeyldoeck, logijssche wijse, daer de Spangiaerts ende haren aenhanck uyt ende in comen sullen. Nu sal heel
na by Soeterwou gemaeckt worden de Schants te Lammen, en wat
meer achterwaerts bykans by de Stat de Schans te Bolhuysen.
Welcke Schanssen men sal maken van licht hout, revelers, oft anders lichte stocken vierkantigh, onder met haken en oogen vast,
ende boven oock met haken in elkanderen sluytende, ende moeten
met doet van boven tot beneden becleet zijn, ende geschildert als
aerde wallen ende sal dit aerden blijven ligghen tot dat den tijd
komt dat de Schanssen ghemaeckt worden, dan sy sullen achter
moeten open zijn, om uyt ende in te loopen. Den Wal van de Stat
van Leyden sal op d' een zijde oock met lijnen bekleet worden, op
datmen tselve laet neer vallen op het lest eer het ontset volkomen
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is. De rest als oock het uyt ende in komen, sal genoegh verstaen
worden uyt het gene, dat op den" kant van de volgende Comedie
gesteld wort, ende geteeckent is. Maer de Capiteynen Vander Stat
moeten al witte ende Rode sluyers hebben, die van des Princen
zijde: Orainge wit, ende blau, ende van Conincx Wegen heel roode,
de kleedinge sal voorts sijn selven wel vinden."
Het is een echt ouderwetsch tooneel, dat Jacob Duym hier
schildert. Alle punten in de buurt van Leiden, die in het stuk
voorkomen, moeten naast elkaar afgebeeld worden. En toch, als
Duym eens had geschreven: „Het stuk speelt in ende om de
Stadt Leyden"? Dan zou hij een eenheid van plaats aangegeven
hebben, zooals die weldra voor classiek zou gelden, en dan zou alleen het naast elkaar der verschillende decoraties in een na elkaar
gewijzigd hebben moeten worden, om er een Hooftiaansch drama
van te maken. Zoo ging Duym onbewust al den nieuwen weg op.
Hoe ouderwetsch staat daartegenover iemand als de Haarlemmer
Steven van der Lust, die in 1645 nog zijn Kindermoord van
Herodes uitgaf met de aanwijzing: „Het Tooneel vertoond aan de
rechter zijde Jeruzalem, en aan de slinker zijde Bethlehem" 1 ) !
Dat is het soort van de dubbele tooneelen, dat Rodenburg in zijn
Borstwering al in navolging van Philip Sidney had afgekeurd:
„Daer benevens verschelen de Poëten in de wijze van handelinghe
van hun Treur- en Bly-spelen, want waer het tooneel behoordt
maer een plaets af te beelden, en oock alle hun bedrijven (na
Aristotels leere) te gheschieden in een dachs-werck, zo werdender
vaecken gebruyckt op het Toonneel veel bezondere plaetzen, en
daer beneven veel daghen en langhe tijdt. Men ziet dat het toon
Asia, en d'onder zyde Africa, jae ander-nelszydafbt
Coninghrijcken, zo dat de Tooneel-speelder zelven moet zeggen
waer by is, of d'aenzienders verwerren in d'uytkomste. Met redenen machmen dit berispen, zomen zich bindt aenTerens enPlaut."
Blijkbaar komt aan Rodenburg de eer toe, in onze taal het eerst
de eenheid van plaats geformuleerd te hebben. Hoe kwam hij
daaraan in een tijd, waarin deze niet-classieke wet vrijwel alleen
in Italië bekend was? Het antwoord ligt voor de hand. Rodenburg
bewerkte Sidney's Apology for Poetry, en deze kende de Italiaan') In 166o was Van der Lust tot een zeker vrijzinnig classicisme bekeerd. Immers iii
zijn Herstelde Hongers-dwangh, of Haerlems langh en strenghe Belegheringhe heet het
dan: „Het Toneel is buyten en binnen Haerlem. Het Spel begint den 3 December,
's morgens ten 7 uren 1572, en eyndigt des jaers daer aen 1573, den 19 Augusti."

DE THEORIE VAN HET DRAMA.

135

sche theorieën uit de eerste hand. Wij zagen reeds vaker, hoe
verscheidene Italiaansche denkbeelden bij ons het eerst door
Rodenburg bekend gemaakt zijn. Ten gevolge van de vijandige
houding, die de Duytsche Academie weldra tegenover hem aannam, kon zijn streven niet veel invloed hebben.
Bovendien, Rodenburg zal ten aanzien van de eenheid van
plaats dezelfde vrijheid ge000rloofd hebben geacht, als waar het
die van tijd betrof 1). Hij zegt dat wel niet met zooveel woorden,
maar zoo iets zou geheel in zijn richting liggen. Te grooter wordt
deze waarschijnlijkheid, als men bedenkt, hoe vrij alle dichters
dier dagen met de eenheid van plaats omgingen. Spreekt Rodenburg van „één plaats ", dan bedoelt hij ongetwijfeld „één alge
plaatsaanduiding ", zooals Hooft het ook had gedaan.-men
Aan zulk een eenheid hielden veel dichters zich; maar die staat
nog mijlen ver af van de absolute eenheid van plaats, gelijk het
Fransch- classicisme haar invoerde.
Theoretische bezwaren tegen de eenheid van plaats zijn niet
veelvuldiger dan tegen die van tijd. Wanneer Jan Soet zijn
Olim^iia (1640) „binnen, en een uur-gaans buiten Bolongjen"
spelen laat, meent hij niet van de eenheid van plaats af te wijken.
De Clorinde en Dambise (1640) van denzelfden schrijver is in twee
deelen verdeeld, waarvan het eerste op één tooneel, het tweede
achtereenvolgens op twee verschillende tooneelen afspeelt: „synde
dan alsoo te samen drie Tooneelen, sonder van het eene op het
andere te springhen ". De laatste bijvoeging toont voldoende, dat
Jan Soet meent ook hier niet zoo heel ver van het eenheids- ideaal
gebleven te zijn. Hetzelfde geldt van Adam Karelsz van Zjermes,
die in De Vervolgde Laura de toeschouwers uitnoodigt zich te verplaatsen naar 't „Hof te Bude in Hongerye, en voor en in 't huys
van Laura, in de zelfde Stad ". Iets vrijer stelt deze zich tegenover de eenheid van plaats in de Klaagende Kleazjenor en Doolende
Doristee : „Het Tooneel is in de twee eerste Bedryven een Bosch,
in de drie laatste 't Huys van Theander". Voor zoover dergelijke
aanwijzingen als getuigenissen voor den zeventiende -eeuwschen
smaak mogen worden aangehaald, wijzen zij echter stellig niet op
een bewust verzet tegen de eenheid van plaats. Zulke vrijheden
werden als geoorloofd beschouwd, dat is alles.
') Vgl. boven bl. 124.
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Anders is dat bij Jan Jacobsz. Schipper. Deze toch stelt zich in
de op bi. 128 aangehaalde woorden op hetzelfde standpunt ten aanzien van de plaats als van den tijd: streng genomen moet de eenheid van plaats absoluut zijn, en wie zich niet daaraan houdt, is
ook volkomen vrij. Ook Jan Vos houdt er een eigen inzicht op na;
ongelukkigerwijze is zijn bedoeling niet in alle opzichten duidelijk. Na uiteengezet te hebben, dat het toestaan van vierentwintig
uren tijds voor een stuk om in af te spelen eigenlijk niet overeenkomstig de natuur. is 1 ), gaat hij aldus voort: „hier bij moet 't op
de selfde plaats, het sy binnen of buiten een Stad, of zaal of lusthof of elders, daar het eerst begint, weder endigen; of de toehoorders, het welk onmogelyk is, moeten gelyk het spel, van plaats
verwisselen. Een schilder die oordeel heeft, sal niet meer op een
paneel uitbeelde dan 'er op een plaats en op een selfde tijd gebeurt is. Een Spel dat een sprekende schildery verstrekt vereist
de selfde eigenschap." Bedoelt Vos hier, dat streng genomen het
tooneel gedurende het gansche spel hetzelfde zou moeten blijven,
dan neemt hij in theorie een volkomen gelijk standpunt in
voor de plaats als voor den tijd, en wijkt hij daar in de practijk
slechts van af, wijl hij er een onuitvoerbaar ideaal in ziet. Doch
meent hij eenvoudig, dat het tooneel aan het einde geen andere
plaats mag voorstellen dan aan het begin, terwijl in het middengedeelte de verbeelding des dichters vrij spel zou hebben, dan
zou al hetgeen tusschen begin en einde in ligt, als 't ware tot een
droom worden, waarin de toeschouwers worden meegevoerd 2 ).
Het lijkt waarschijnlijk, dat Vos in theorie de eerstgenoemde
opvatting voorstaat. Vooral de analogie met hetgeen hij omtrent de eenheid van tijd opmerkt, wijst in die richting. Vos
schijnt inderdaad de strengste eenheid van tijd en plaats, die
kort na zijn Medea ook hier te lande door het Fransch- classicisme
als hoogste kunstideaal verkondigd werd, in overeenstemming
met „de natuur" geacht te hebben. Om practische redenen stond
hij een kleine afwijking van dat ideaal toe: den tijdsduur van het
drama bracht hij op vierentwintig uren, en de plaats mocht in de
middenbedrijvenveranderd worden. De eenhedengeheel overboord
') Vgl. boven bl. 529.
a) De Medea begint „in een lusthof" en eindigt ,,in een hof". De tusschentooneelen
stellen „Stadt en Tenten ", „de Hel ", „een Tempelzaal" en „gedaalde Wolken" voor.
Als de hof van het vijfde dezelfde is als de lusthof van het eerste bedrijf, zou Vos de
hier beschreven opvatting inderdaad in practijk gebracht hebben.
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gooien, dat heeft Vos dus niet gedaan; ten deele behield hij ze,
maar niet om de kunstwetten of het gezag der Ouden, o neen, maar
om de natuur. Het is echter een natuur, die een merkwaardige
gelijkenis met Corneille's „gezond verstand" vertoont.
Intusschen was reeds een andere stem ten gunste van een absolute eenheid van plaats gehoord. Vondel, die in zijn vroegere
stukken den vrijeren vorm van plaatsbepaling, zooals Hooft die
had ingevoerd, gehuldigd had, ging in zijn Jeptha een stap verder,
en verklaarde zich voor een onveranderlijk tooneel. „Ons tooneel
staet hier doorgaens onverwrickt en vast, voor het hof te Masfa in
Galaád; eene uytsteeckende opmerckinge, waerop Euripides in
zijne volwrochte Fenisse zonderling gelet heeft ", zoo staat er in
het Voorberecht. Hiermede was, reeds vóór den intocht van het
Fransch-classicisme in ons land, de absolute eenheid van plaats
ingeluid. In De Groot's Prolegomena bij de Phoenissae had Vondel
gelezen: „Locus quoque fabulae non duplex, ut alibi, sed unicus,
ante ipsam regiam". In de practijk van Euripides had De Groot
dus de strenge eenheid van plaats opgemerkt, en haar als een sieraad vermeld. Vondel, vol bewondering voor het Grieksche drama
als hij was, sloot zich in Jeptha bij De Groot's opmerking aan,
en liep daarmede op de komende tijden vooruit.
De volgelingen van Corneille zouden de derde eenheid voorgoed
hetzelfde hooge gezag toekennen als den beiden anderen. Corneille zelf had, gelijk hij later verklaarde, in zijn Mélite (1629)
de eenheid van plaats — zij het niet in haar strengste gedaante —
al in acht genomen, en dat terwijl hij de kunstwetten nog niet
kende. Hij schreef dat toe aan den „Sens Commun", die zoo
vroeg reeds in hem gewerkt had. In 166o, als hij het Discours sur
les trois unités uitgeeft, waarin de dramatische eenheden onwrikbaar op hun voetstuk worden gesteld, geeft hij toe, dat de eenheid
van plaats door de Classieken niet als wet erkend werd, doch,
zegt hij, zij berust op hetzelfde beginsel als de eenheid van tijd:
op één tooneel maar één plaats. Als ideaal bepleit hij dan ook de
volstrekte eenheid van een onveranderlijk tooneel, maar voor de
practijk vergunt hij zekere vrijheden. Zoo wil hij geen bezwaren
maken, als het tooneel na een bedrijf verandert, mits het gansche
stuk maar in één stad speelt. Dat is dus nog dezelfde vorm van
eenheid, die Hooft bij ons had ingevoerd en waarmede Vondel
in Jeptha gebroken had. Op den duur werd ook het Fransch-
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classicisme strenger. In de voorrede van Sertorius (1662) ver
dat ter wille van de eenheid van plaats on--klartConei,
waarschijnlijkheden geoorloofd zijn. Voortaan zou de tragedie
geheel in den ban der eenheden staan.
Waar de Franschen zelf aan de eenheid van plaats minder
streng de hand hielden dan aan de andere eenheden, waren ook
hun Hollandsche volgelingen wat toegefelijker. In het Ghulde
Vlies geeft Lodewijk Meyer ieder bedrijf zijn eigen plaats, doch
al die verschillende plaatsaanduidingen moeten onder één alge
benaming te brengen zijn. Binnen het bedrijf mag de plaats-men
niet verwisseld worden. Het doel van zulke verwisselingen tusschen de bedrijven was „om den ooghen, door die veranderingen,
zo veel mooghlijk was, meede hun vermaak te verschaffen ".
Hetzelfde oogmerk bewoog David Lingelbach ertoe, in zijn
Cleomenes ieder bedrijf een andere plaats te geven. In de voor
Verloofde Koninksbruidt heeft Meyer zijn denkbeelden-redvan
over de eenheid van plaats nog eens uitvoerig weergegeven.
Zij stemmen geheel met die van Corneille in zijn Discours overeen:
„Ghelijk met de tijt, zo is 't ook met de plaats, in de tooneel
schoon Aristoteles, nóchte Horatius, dies-speln,gh ;
aanghaande niet een woordt reppen, zo rust de wet, welke wil
dat het tooneelspel aan eene plaats ghehecht moet bly--lekurt,
ven, op de zelfde ghrondtreeden, welke wy, eeven hier voor, te
berde ghebraght hebben. Ik zoude, met den Heer Kórneille, wenschen, om den Anschouweren t' eenemaal gheenighen aanstoot te
gheeven, dat het gheene men hen in dry uuren vertoont, waarlijk in dry
uuren konde gheschieden : en 't gheene men hen doet zien, op een en
't zelfde tooneel, welk niet verandert, konde voorvallen in een en de
zelfde kamer, ófte zaale, ófte andere plaats, volghens de keur, die de
Dichter daar van ghedaan heeft. Ons treurspel magh, van vooren
tot achteren, in eene Hófzaale afspeelen; ófte zo iemandt, met ons,
deeze plaats te eng oordeelde, het hoeft buiten het koningshóf niet
te springen. Maar dit is dikwyls zo moeyelijk, om niet te zegghen,
onmooghelijk, om doen, dat men genoodtzaakt wordt, die naauwte
wat te wyen, ghelijk wy ten opzichte der tijdt ghedaan hebben.
De Konstenaars stellen dan, dat de eenheidt der plaats niet gheschonden wordt, als de tooneeldichter maar zijn tooneel niet wyder
uitbreidt, als een stadt met zijn bygheleeghen landt. Niet dat het
tooneel gheduurigh zo ruim een plaats kan afbeelden, want dat is
onmooghelijk; maar bij beurten daar van eenighe byzondere
plekken, neemt, nu de markt, dan het Hof, dan een voornaame
straat, dan de vesten, en dan het omligghend veldt, ófte iets an-
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ders. En deeze plaatsverwisselingen woude ik invlyen tusschen
twee bedryven, omdat, de voorghordijn dan ghevallen zijnde, in
die tusschenpoozinge het, zonder eenighen aanstoot der Kykeren,
veranderdt kan worden; daar zy in 't midden eens bedrijfs ghemoetende de gheduurighe verknáchtheidt des handels breeken;
en den anschouweren gheen klein verdriet baaren. En dies volghens zullen 'er niet, dan vijf verscheide plaatsen, in een tooneelspel te vertooghen zijn; welk getal, mijns oordeels, genoeghzaam
behoorde te weezen, en voor den Tooneeldichter, welke, door ver
luister-scheidntvaolrzieng,ytusple
toeleght by te zetten, en voor de Toekykers, die zich aan prachtighe en konstighe tooneelen verghaapen."
Eerst langzamerhand zou ook bij ons de volstrekte eenheid
van plaats bindend worden. In Julphus (1668) verklaart Pels nog,
dat ieder bedrijf op één tooneel behoort af te spelen 1), terwijl
hij in Gebruik én Misbruik des Tooneels den strenger vorm van
plaatseenheid den besten keurt, zonder daarom het ruimer gebruik
te wraken. Zoo had Pels reeds den weg voor het Fransch-classicisme in zijn starste gedaante gebaand. De op afleiding voor de
oogen beluste Hollanders konden zich echter niet gemakkelijk
in die nieuwe wetten schikken. Alleen de macht der mode en een
rijke vergoeding in den vorm van spektakelstukken en opera's
kon hen ermede verzoenen. Vol trots verklaart Ludolf Smids in de
voorrede van De Deboosjant dat de „Plaats (het geheele spel door)
vast en onbeweeglijk" is. Voortaan zou in treur- en blijspel deze
smaak blijven heerschen. Dat was jammer voor ons tooneel. De
grootsche verhevenheid van Racine's drama's door wier uiterlijken
eenvoud de innerlijke pracht des te rijker uitblinkt, konden onze
dichters toch niet evenaren. En wat onze nationale kunst aan
schilderachtigheid, levendigheid en raakheid placht te kenmerken,
ging in den maalstroom der mode te loor.
Over den aard der voor treur- of blijspel te kiezen stof dachten
de meeste onzer dichters weinig na. De leer, dat de tragedie onder
de grooten der aarde, de comedie onder burgermenschen speelt,
was hier te lande aanvaard 2 ) — zij was trouwens ouder dan
de classieke invloeden van den Renaissancetijd, — en dientengevolge waren de dichters voor de stof of de „fabel" hunner treur 1) Vgl. boven bi. 131.
2) Vgl. bl. 85 vgg.
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spelen op geschiedenis en mythologie aangewezen. Dat was dus
juist, wat Horatius geleerd had; en waar de natuurlijke smaak
zoozeer met de lessen van de meest geëerbiedigde autoriteit op
dat gebied overeenstemde, gaf men zich niet de moeite, nog dieper
over den aard der stof na te denken. Of een onderwerp geschikt
was om in een tragedie behandeld te worden, kon ook zonder verder onderzoek wel blijken. De theoretische lesssen, die onze zeventiende eeuw opgesteld heeft, hadden alle een practisch doel, terwijl het hier een zuiver wijsgeerige kwestie gold. Men kon de bespreking daarvan dus gerust aan de geleerden overlaten. Aristoteles en vele Italianen, waaronder Scaliger, hadden evenals Heinsius
en Vossius het hunne over de „fabel" gezegd, en onze dichters voelden zich niet geroepen een oordeel uit te spreken over een zaak, die
hun zoo weinig belang inboezemde. Ook Horatius had alleen verteld, waar men zijn stof te zoeken had, en er verder het zwijgen
toe gedaan.
Er komt nog iets anders bij. De opvatting over het doel der
dramatische kunst was in ons land ethisch 1 ), vooral bij de aanhangers der verschillende classieke richtingen. Wat men dus ook
van de stof eener tragedie verlangde, was in de eerste plaats dit:
dat zij een moreele strekking inhield, of althans dat er iets uit
te leeren viel. Aan geheel andere behoeften moesten de tragische
onderwerpen in andere landen voldoen, waar men meer op het
genoegen lette, dat zij het publiek verschaffen konden. Daar immers deed zich van zelf het vraagstuk voor: welke gegevens dra
kiem van zulk een genoegen in zich? De handeling der stof-gend
kan voortreffelijk zijn en aan alle eischen der kunstwetten voldoen, terwijl toch het gezochte genoegen niet bereikt wordt, wanneer de materie zich daartoe niet leent. Zoodra evenwel het nut,
vooral het ethische nut, op den voorgrond gesteld wordt, vervallen dergelijke overwegingen. Dan blijft alleen de vraag: welke
kern van leering schuilt er in dit of gindsch onderwerp? En de
beantwoording van die vraag is dan beslissend ten aanzien van de
kwestie, of een of ander historisch gegeven voor een dramatische
behandeling geschikt is. Het is niet duidelijker te zeggen dan
Cornelis Luidewijck van der Plasse het in 1638 deed, in het Be-

richt van der aelouden Toneelspelen en Schouburgen en d'omstan1

) vgl. bI. 52 vgg.
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digheden der selver, gevoegd bij zijn uitgave van Bredero's werken: „Fabel was een ghemeene naem / soo wel van Treur als Blyspel / en Saterdicht / oock van allerley poëzy / nae sommigher
ghevoelen: Want Fabel is niet anders dan de draed van ghemaeckte en ghevonde stoffe / wel en nae haren eysch gesponnen /
onder welcke schuilt de bestraffing van eenigh ghebreck, / of aan
-wijzngvaseckrduh."
Wat de eerste zestig jaren der zeventiende eeuw niet hadden
gebracht, is ook in de laatste veertig niet vergoed. Het Franschclassicisme, welks wezen den Nederlanders nooit in merg en
bloed is overgegaan, doch dat hen slechts tot een vrij zinledigen
vormendienst leidde, bepaalde hun aandacht meer en meer bij
uiterlijke zaken, de kunstwetten betreffende, doch opende hun
gemoederen niet voor diepere vraagstukken. Toch wordt een
enkele keer iets van de stof of „fabel" gezegd. In de voorrede
bij den tweeden druk van Hét huwelyk van Orondates én Statira 1 ),
door David Lingelbach voor het kunstgenootschap Nil Volentibus
Arduum geschreven, staat bijvoorbeeld te lezen:
„De voortréffelykste Konstenaars, die van deTooneelpoëzije ge
hebben, onderscheiden de Tooneelstukken ten opzichte-schrevn
der Historie ófte stóffe, die zy begrypen, in Eenvoudige en Ingewikkelde, dat zy, met Latynsche konstwoorden, Fabulae Simplices
& Implexae uitdrukken. De Eenvoudige zyn, in de welke niet, óf
zeer weinig gebeurt is vóór 't geene, dat op het Tooneel vertoont
zal worden, én dat men dient te weeten, om tot een klaar verstand
van 't zélfde te komen. De Ingewikkelde in teegendeel zyn, in de
welke veel geschied is voor 't geene, dat afgebeeld zal worden, én
't welke de Aanschouwers voor af dient te weeten. Waar uit voor
dat de wys van verhandelen tusschen deze twederleije-dersblykt,
slag van Tooneelstukken verscheiden is, en dat in de Ingewikkelde
door eene vertellinge óf eenig ander konstiger middel, alles moet
bekent gemaakt worden, dat tot verstand van 't gheene vertoont
zal worden noodig is; het wélk in de Eenvoudige niet behoeft" 2 ).
De schrijver dezer voorrede komt er uitsluitend toe, deze kwestie een oogenblik aan de orde te stellen, omdat hij zijn Fransch
1) Worp, Geschiedenis van het drama en van het Tooneel in Nederland, I 306, veronderstelt, dat dit stuk, evenals het gelijknamige van Joan Blasius, een bewerking zou zijn
van Magnon's Le Manage d'Oroondate et de Statira. Blijkens de voorrede van den
tweeden druk (1678) echter was het origineel een stuk van Gilbert.
2) Vgl. Heinsius, De Tragoediae Conststutione VI, wiens bedoeling hier echter niet
goed gevat is. Grondslag van het denkbeeld der „fabulae simplices" en „fabulae imr2oi, ot dé
plexae" is Aristoteles, Poetica X: Elai U aw 4u?5, wv of uPv
r.e^r2eypévoe.
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origineel ontleedt. Ook na hem heeft niemand bij ons meer over
de indeeling der „fabels" geschreven. Onze bewonderaars der
richting van Nil Volentibus Arduum moesten het maar doen met
de wijze les in Pels' Gebruik én Misbruik des Tooneels :
„Die stoffen haalt men, óf Horatius moet missen,
„Somtijds uit Fabels, doch meest uit Geschiedenissen
„Der Ouden die aan all' de waereld zyn bekénd.
„Op Bybelstóffen, of op Zaaken, die omtrént
„Onze eeuw geschied zyn, is 't niet raadzaam zich te léggen:
„Gy moogt van OEdipus, van Clytémnéstra zéggen
„Al wat u invalt, maar van Karel Stuart niet."
Hier gaat Pels wat dieper op de kwestie van den aard der stof
in. Horatius' les vult hij aan met een paar opmerkingen uit de
practijk. Bijbelstof acht hij ongeoorloofd 1 ) evenals politieke stukken. Beide toch konden de wettige overheden in moeilijkheden
brengen, en zoowel de verhouding van den schouwburg tot de
vroede vaderen der stad als de algemeene richting des tijds hadden
de kunst meer en meer gouvernementeel gemaakt. Daaruit is
echter niet af te leiden, dat Pels tegen vaderlandsche stof op het
tooneel geweest zou zijn, mits ze maar lang genoeg in het verleden lag. In Horatius Flaccus Dichtkunst leest men:
„Wat zou 't aan Neêrland ook een' glans, een' luister geeven,
„Dat iemand, wykend' van der Ouden daaden af,
„Zich aan 't vermaaren van ons Vaderland begaf,
„Met onze Hélden, én hunn' dappere oorlógsdaaden
„Te kroonen, op het Duitsch Tooneel, met lauwerbladen."
Pels volgde met deze opmerking slechts een machtige strooming in ons land, die al lang bestond. Wat wij hier den strengen
classicist zeggen hooren, had de vrijgeest Joan Dullaart, die juist
een Karel Stuart geschreven had, in 1662 reeds opgemerkt in de
opdracht van zijn Jan van Leiden en Barent Knipperdolling :
„Veel beroemde Dichters vermaaken haar in uitheemsche treurstof; maar ons Lantschap levert overvloed van dien aart uit:
ook werden onze landtslieden nimmer meer gestreelt en gekittelt,
als met levendige geschiedenissen haar'er Voorvaderen hun voor
oogen te voeren." Geheel in overeenstemming met deze uitspraken van Pels en Dullaart is het groote aantal vaderlandsche spelen, dat onze zeventiende eeuw heeft opgeleverd. Wanneer wij
1

) Vgl. bl. 63 vgg.
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Hooft met zijn Geeraerdt van Velsen en Baeto ook hier als voorganger mogen beschouwen — al was hij niet de eerste, die vaderland..
sche stukken schreef —, dan heeft het hem ditmaal evenmin aan
volgelingen ontbroken, als toen hij de eenheden van tijd en plaats
invoerde. Hogendorp's Moort begaen aan Wilhem van Oraengien,
Vondel's Gijsbreght van Aemstel en Batavische Broeders, Zevecote's
Belech van Leyden en Ontzet van Leyden — om van andere beweFkingen dezer stof niet te spreken, — Van Velde's Reinherte, Codde's Herdoopers aenslagh op Amsterdam, Paffenrode's Ondergang
van Jonkheer Willem van Arkel, J. Gansneb Tengnagel's Verwoestingh der stadts Naerden, Jacob Sweerts' Jacoba van Beyeren zijn
slechts enkele voorbeelden uit een eerbiedwekkende reeks, die
in de achttiende eeuw nog aanmerkelijk langer zou worden.
Wat de behandelde stof betreft, kan men ons tooneel dan ook
geen gemis aan vaderlandschen zin verwijten. En ook de theorie
heeft zoodanige stof, waar het onderwerp ter sprake kwam; trouw
voorgestaan.
Wij komen thans tot enkele punten, die betrekking hebben op
de personen, die in de treur- en blijspelen optraden. De classicistische aesthetica had zich hoofdzakelijk beziggehouden met den
bouw der spelen en de wetten, die daarbij in acht genomen moesten worden. De personen, die hun rol uit te spreken hadden,
kwamen eerst in dc; tweede plaats. Evenals Aristoteles de Aga
(karakters) na den ecu &o5 (stof) had behandeld, zoo golden ook
voor alle latere theoretici de personen als een punt van den tweeden rang. Toch zijn er ook hierover enkele lessen, die de Ouden
hadden opgesteld, en die de lateren ertoe noopten hun meening,
hetzij in goed- of afkeurenden zin, uit te spreken.
Horatius had gedecreteerd (Ars Poetica, vs. 192) :
,,nec quarta loqui persona laboret".
Volgens hem mochten er dus niet meer dan drie sprekende personen tegelijkertijd optreden. Geen regel van den bewonderden
kunstwetgever heeft minder naleving in de practijk en in de theorie meer verzet gevonden dan deze. Het waarom is duidelijk: wie
het aantal sprekende personen zoozeer beperkte, zou in strijd
geraakt zijn met de tradities van ons tooneel, dat aan levendigheid gewoon was, en het publiek, dat bij die tradities baat

144

DE THEORIE VAN HET DRAMA.

gevonden had, uit den schouwburg gejaagd hebben. Zelfs onze
Fransch-classicisten vulden gaarne het tooneel met een groot aantal spelers. Hoeveel te meer dan wel hun voorgangers, die nog
vrijer opvattingen huldigden!
Vondel bewonderde in Euripides' I f igenia wel het gering aantal
spelers, maar toen hij zijn Gijsbreght van Aemstel aan Huygh de
Groot opdroeg, moest hij dezen toch schrijven dat hij willens niet
tegen de tooneelwetten misdaan had, „ten waer misschien in
talrijckheit van persoonagien, dat we qualijk konden vermijden,
zonder het werck zijnen eisch te weigeren". Als er één schaap over
den dam is — en zóó een! — volgen er meer. Jan Gansneb Tengnagel zegt in de voorrede zijner Verwoestingh des stadts Naerden :
„De veelheydt der spreeckende Personen in dit Treurspel verschoon ick als J. vande Vondel met de woorden in de Opdraght
van sijn Gysbert van Amstel aen den Heer Hugo de Groot". Zulk
een autoriteit kon kracht bijzetten! En men gunt Jan Vos, die
zich dit Horatiaansche gebit eerst recht niet in den mond wilde
laten dwingen, den zegevierenden blik, waarmede hij zich in de
voorrede van Medea nu eens op dezelfde autoriteit kon beroepen:
„Nu segt by [Horatius] in sijn Digtkunst: nog te daar sbrecke
geen vierde Personaadje. Hier toont hy sig, gelyk eerst, bequamer
tiran dan Koning: want een tiran geeft wetten sonder reden, en
een Koning zegt waarom dat hy d'onderdanen aan wetten bint.
Euripides, soo loffelijk in sijn spelen, dat hy te Delfis van Apolloos godspraak, voor de wyste der Grieken wierd uitgeroepen, en
Sofokles, soo hoogdravend een Treurspel -digter gelyk .dappere
Veldoverste hebben sig niet van sulk een draaiboom laten stuiten.
Onse Duitsche Toneeldigter, die Horacius wetten kort soekt te
volgen [d.i. Vondel], siet men dit veurgeschreve perk, in verscheide Spelen, met regt overtreden. Ik volg hier 't selfde spoor: want
ik laat 'er vier het de reden gebiet, by een komen en dat 'er
tien moesten sijn, ik souse, om by de waarheit te blijven, met elkanderen doen spreken."
Horatius' regel bracht mede, dat soms zelfs een hoofdpersoon
uit het stuk, wanneer hij te veel was, slechts een zwijgende rol
kon vervullen. Dat moest Vos nog het allermeest hinderen, want
als iets tegen de natuur, de rede of de waarheid streed, dan was het
ongetwijfeld dit. Hij vond de zaak dan ook zoo vreemd, dat hij er
nog een andere autoriteit over geraadpleegd had. Iets verder toch
in dezelfde voorrede zegt hij:
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„My gedenkt dat ik den werreld wijsen H. Geerard Vossius
vraagde, waarom dat d'aloude Digters sulk een kleen getal van
Personaadjen in hun Spelen hadden; daar hy my op antwoorde;
men meent datse, om de spelen soo kragtig uit te voeren gelykse behoorden te zyn, niet genoeg goede bedryvers konnen vinden. Hier op

heb ik hem weder gevraagt; als men 'er nu soo veel, die bequaam
waren, wist of mense dan sou mogen mogen gebruiken. Hier heeft
hy op gesegt; ja. Syn eerste antwoord; men meent (daar men het
algemeen gevoelen der Geleerde door verstaat) by zyn ja gevoegt,
heeft my soo vrymoedig gemaakt, dat ik dit Treurspel, om de rodigheid van de veranderingen, door eenëntwintig Bedryvers laat
uitvoeren; maar gy sult hier niet een hoofdpersoonaadje gelyk
Pylades, halsvriend van Orest, het welk tegen de waarheid stryt,
sonder spreken op het Toneel sien; want dit is voor 't volk soo
walgelyk, dat de stommen soose het zagen, de banden daar natuur
haar tong meê gebonden heeft van gramschap soude breken en
vragen: wie is soo vermeetel dat hy een Personaadje, die het spel
;

moet doen leven, een slot aan zyn mond durft slaan ? sulk een Spel is
gelyk een uurwerk, dat, als 'er het gewigt van genomen word, stil
moet staan."

Jan Vos was hier wel wat heel radicaal. Dat hij een stuk met
een en twintig rollen schreef, wel, dat was zijn zaak. Maar dat hij
zulk een opzet openlijk als goed bepleitte, en Horatius den handschoen in het gezicht wierp, dat zal menigeen toch wat al te bar
geweest zijn. Twee jaren na het in 't licht geven der Medea verschenen de twee groote voorredenen van Meyer, tevens de eerste
grootsch opgezette verhandelingen over den Fransch-classieken
stijl in ons land, en het is moeilijk aan te nemen, dat de onfeilbare
dokter het streven van Vos toegejuicht zal hebben. Toch is men
in ons land ten opzichte van het aantal spelende personen altijd
vrijzinniger geweest dan de eigenlijke Fransche smaak toeliet. De
Horatiaansche regel, dat er geen vierde persoon spreken mocht,
wordt door Andries Pels in zijn bewerking der Ars Poetica herhaald, doch zonder veel nadruk en zonder dat hij er in zijn tweede
werkje meer van zegt. Het streven, om slechts een beperkt aantal
personen in de tragedie te laten optreden, dat zich vooral door
Racine's werken zoo krachtig gelden deed, heeft zich ten onzent
nooit in gelijke mate als in Frankrijk laten gevoelen. Waarschijnlijk kwam het daartoe te zeer in botsing met den Nederlandschen,
smaak, die nu eenmaal op afwisseling gesteld was.
Zelfs in theorie werd de meening gehuldigd, dat voor ons tooneel de stukken wat levendiger moesten zijn dan de Fransche stijl
VAN HAMEL.
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vereischte. Het was dan ook juist de tijd, waarin men zich
van verschillen in volksaard rekenschap begon te geven. Ook
van een wijsgeerig standpunt was er niets tegen in te brengen,
wanneer de Nederlanders zich in zoo'n enkel onderdeel wat onafhankelijk hielden. Zelfs de trouwste leden van Nil Volentibus
Arduum voelden zich somtijds gedwongen, om — zij het ook tegen hun zin -- wat Hollandsch leven in de Fransch-classieke
brouwerij te brengen. Daartoe mogen we toch stellig Tomas
Arendsz rekenen, van wien we juist een tweetal positieve uitlatingen bezitten, die van zijn zelfstandige houding tegenover Racine getuigen. In zijn vertaling van Racines Ifigenia voert hij enkele personen in, die bij Racine niet voorkomen, en hij verklaart
in de voorrede dat gewaagd te hebben, „alzo wij gemérkt hébben
dat het zélve doorgaans behaagt ". Die woorden toonen intusschen
reeds, dat Arendsz met zekeren tegenzin zulk een offer aan den
smaak van het publiek' bracht. Zijn persoonlijke sympathieën waren ongetwijfeld meer voor Racine's strengheid, doch de noodzaak om publiek te trekken maakte hem meegaande. Nog duidelijker is dat te zien in de voorrede van zijn vertaling van den
Mithridates, waarin de echte hoogmoed van den nieuwlichter aan
den dag treedt:
„Om dat ik in deeze vertaalde Mithridates, eenige meerder Personaadjen invoer, dan in het Fransch de Heer Racine doet, wien ik
anders in de stelling geheel, en in den zin, zo veel my mogelyk is,
navolg; en dat het misschien van zommige zoude geduid worden,
als of ik dien voortreffelyken meester zoude meenen te overtref
zo heb ik goed gedacht, alleen tot myne ontschuldiging, te zeg--fen,
gen, dat zulks geschied is, eensdeels, om den meesten hoop der
aanschouweren, die hier te Lande niet heel doorzichtig zyn, wat
meer speelens voor de oogen te geeven op ons groot, en ruim
Schouw-Tooneel; ten anderen op het aanraaden van eenige myner
vrinden, om de veelheyd der Tooneelspeelers te gemoet te komen
met dezelve, zo verre het de gevoeglykheid hier in lyden kan,
enig werk te geven."
Arendsz zat er wat mede in: wat zouden zijn vrienden wel van
zoo'n „verbetering" van Racine zeggen? Handig wendde hij het
argument voor, dat hij — juist op aansporing van vrienden —
zijn goede hart had laten werken. En dan verder.... och ja, dat
domme publiek, die botte Hollanders! Alleen vindt de nakomeling het wel eens belangrijker, wat die botte Hollanders mooi
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vonden, dan de „adelaars" van Nil Volentibus Arduum. Daar zat
ten minste nog ras in.
Dat de karakters der spelende personen op passende wijze geteekend moesten worden, had Aristoteles reeds geëischt. In een
tijdperk, waarin men zich nog niet op psychologie toelegde, werd
de vervulling van dien eisch voornamelijk gezocht in de wijze van
spreken, d. w. z. de taal, den stijl, de onderwerpen e.d. Dit is dan
ook in de eerste helft der zeventiende eeuw de opvatting, die
men van karakterteekening heeft. Voor ons gevoel ligt daar iets
oppervlakkigs in, doch men kan er even goed een styleering in
zien. Bepaalde klassen van personen spreken in een vasten stijl,
gebruiken termen, die bij -hun vak of stand passen, behandelen
onderwerpen, waarvan zij krachtens hun positie op de hoogte
moeten zijn. De dichter legt het er niet op toe een individu te
teekenen, doch schildert veeleer een vertegenwoordiger van een
bepaalde groep. In zooverre is „styleering" wel de ware benaming
voor het procédé. „Karakter" als vertaling van het Grieksche
5i of Latijnsche mores is dan ook alleen juist, als men het woord
niet in dè hedendaagsche beteekenis neemt, doch in die, welke de
zeventiende -eeuwsche navolgers van Theophrastus eraan hechtten. Thans zouden wij van „typeering" spreken. De uiterlijke typeering kwam natuurlijk voor rekening van den acteur, de innerlijke voor die van den dichter, welke haar door de taal moest uitdrukken.
Horatius had het eerste schema van zulk een typeeringvoor dichters ontworpen 1). Personen moesten naar gelang van hun ouderdom en stand verschillend spreken. Daarmede was als het ware
het geraamte der persoonlijkheid gegeven, waaromheen dan verder het leven gebracht moest worden door de hartstochten, die
in ieder persoon tot uitdrukking kwamen. Boven deze wijze van
typeering is de zeventiende eeuw, evenals een groot gedeelte van
Horatius, Ars Poetica 5t4 vgg.:
„Intererit multum, divusne loquatur an heros,
„Maturusne senex an adhuc florente iuventa
„Fervidus, et matrona potens an sedula nutrix,
„Mercatorne vagus cultorne virentis agelli,
„Colchus an Assyrius, Thebis nutritus an Argis."
Vgl. ook vs. 154: „Aetatis cujusque notandi cunt tibi mores". Voor rhetoren waren
dergelijke schemata ouder en reeds door Aristoteles opgesteld, vgl. diens Rhetorica,
III 2.7 (rb neéJcov).
1)
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de achttiende eeuw, nooit uitgekomen. Individualiseering wordt
nog niet gezocht. Vooral in ons land valt dat sterk in 't oog, daar
hier het gezag van Horatius minder door dat van anderen gekruist werd dan elders. Deze laatste omstandigheid heeft echter
ook een gelukkig gevolg gehad. De Italiaansche theoretici, met
name Scaliger, hadden Horatius' leer aanmerkelijk uitgebreid
door van menschen van alle denkbare leeftijden en beroepen vast
te stellen, hoe zij handelen en spreken moesten 1 Zoo was bij hen
de leer van het `poëtisch decorum' ontstaan, die later ook bij de
Franschen en Engelschen in zwang geraakte. Gelukkig drong die
code niet in ons land door, en bleef dientengevolge de typeering
betrekkelijk vrij. Alleen Samuel Coster schijnt van Scaliger's wijsheid geweten te hebben. Men zou dat tenminste uit het volgende
zinnetje in de voorrede van Isabella kunnen afleiden: „de waardy
van yder is niet geheel, maar so veel' als den Poëet doenlick geweest is, waar genomen." Maar, is die veronderstelling juist, dan
blijkt tevens, dat Coster het onnoodig achtte zijn vrijheid geheel
prijs te geven 2 ).
Zoo bleef het ook later, zelfs in de Fransch-classieke tijden.
Onze dichters volgden het algemeene voorschrift van Horatius
trouw op, maar hielden zich verder vrij. Enkele aanhalingen uit
verschillende schrijvers zullen dat verduidelijken. Aardig zijn
vooral Bredero's ironische wenken, waarmede hij de „geleerden"
bespot, die, om hun kennis te luchten, aan boeren en bedelaars
snorkende taal in den mond legden.
Bredero, voorrede van Griane (1616) : „Gy goedighe Gooden van
Mannen! die in u groote Rijmen de Vrouwen, Dienst-meysens, ja
Stal-knechts doet Philosopheren, van overtreffelijcke verholentheden, het sy vande beweghinghe der Sterren, ofte vande drift
des Hemels, oft vande grootheydt der Sonne, oft andere schier onuytdenckelycke saken, dat ick doch meer voor een bewijs van
uwe wetenschap acht, als voor een eygenschap in die slach van
Menschen: Ick hebbe door mijn slechtheyt een Boer boerachtigh
do en spreken, en meer de ghewoonte dan de Kunst ghevolgt" 3
)..

).

') Zie Spingarn, Hist. of Lit. Crit. hl. 88. Ook Heinsius, De Tragoediae Constitution
XIV sluit zich bij die methode aan. Zij staat sterk onder invloed van classieke rhetorische geschriften.
2 ) Of zou ook Vondel in zijn Aenleidinge aan liet 'poëtisch decorum' gedacht heb
toen hij aan den eisch eerier natuurlijke teekening der personen het zinnetje toe--ben,
voegde: „Nu behoef ik niet in 't breecle en wijtloopigh t'ontvouwen hoe men zich te
schikken hebbe naer een ieders anipt, oude, kunne, lantsaert, gelegenheit, hoedanig heit, en wat (les meer zij "?
1 ) Het is dwaasheid, overal „invloeden - te willen zoeken. Bredero volgde natuurlijk
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J. Bodecher Benningh, Dido oft' Heylloose Minnetocht, met
voorrede van F. van Leeuwen (1634) : „also en twifele ik ook niet
ofte sy sullen met mij oordeelen, dat men met ander verwe eenen
bedelaar, met andere eenen koningh behoort af te maaien."
Vondel, opdracht van Electra (1639) : „Toestel en redenen zijn
gepast naer de personagien, elk naer den eisch levendigh uitgebeelt."
Dezelfde, Voorberecht van Jeptha (1659) : „De rede is gezedevormt naerden staet en gesteltenis derpersonaedj e, zonder het welck
goeden en quaeden onder eengemengt worden, ende schouwburgh,
ten nadeele van het staetgezagh, eene school van gebreken, en
niet van deughden streckt, waerin zelfs aeloude toneelmeesters
van het rechte wit afdwaelden. Om dien misslagh te schuwen,
zochten wy op de voeghlijckheit te letten, en elcke personaedje
naer zyne oude, staet, en gelegenheit uit te beelden, en de zeden
en spreucken naer de leest van elcks lijf te passen."
J. Dullaart, opdracht van Oratyn en Maskariljas (3e dr. 1672) :
„De wijze van spreeken die den Dichter, door yder Persoon die by
invoert, na 's Landswijze en eygenschap der Personaadjen ge
ik op onze Nederduytsche en hedendaagse manier,-bruykt,he
zoo veel als my moogelyk was, nageaapt."
Jan Vos, voorrede van Medea (1667) : „Ik weet wel dat sig geen
Koning gelijk een onderdaan moet laten horen; want dit wort gewraakt gelyk een houte schotel op een vorstelijke staatcydis; so
moet men ook geen onderdaan gelijk een Kon-ng doen spreken, of
men set geen purpere lap op een hairen kleed, daar het kleet, al
was de lap meer dan het hele kleed waardig, door bedurven
word. De woorden moeten met d'eygenschap der Personaadjen
over een komen."
Lodewijk Meyer, voorrede van Het Ghulde Vlies (1669) : „Horatius neevens de Reeden, vereischt in zijne Dichtkonst, dat ieder
persoon na zijn aart en natuur spreeke. De taal dan der Ghóden,
docht my, moest op hoogher leest schoeyen als der menschen; en
der Ghóden onder zich, als met de menschen. En alschoon andere
mijne voorghangers daar over heen liepen, scheen het my echter
een zaak waerdigh om op ghelet te worden. Ik leide derhalven toe
de Ghóden met verheevener spraak ten tooneele te brengen als de
menschen, en heb niets bequaamer konnen opspooren, om mijn
ooghwit te treffen, als den stijl van zegghen, en den trant der
vaerzen. Den menschen dan heb ik een stijl toeghepast, den welke
tooneelspeelen eighen is, naamelijk, die laegher draaft, als in hel
vermits men in de zelve het leeven nabootst, waar in-denicht,
men nooit zo hooghdravend spreekt, als een Heldendichter verplicht is te schrijven."
de gewoonte, en niet de les van Horatius. In het vervolg echter komen de invloeden
van Horatius' woorden wel degelijk voor den dag. Vgl. ook Bredero's voorrede bij den
Spaenschen Brabander.
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Nil Volentibus Arduum, voorrede van De Wanhébbelyke Liefde
(1678) : „Het Kluchtspel [is] doorgaans in de onderscheidenlyke
spelling, én spreeken, naar ieders karakter, verbétert; zynde dit in
de persoonaadje van Geertrui in acht genoomen, op de zélfde wijze
gelyk wy het in de nieuwe uitgifte van den Vryer in de Kist, ten opzichte van Dibberig, hebben gedaan, volgens Horatius Flaccus
Dichtkunst, in 8e Pag. ii
Veel zal 't verscheelen of een meester spreekt of knécht,
Of ook een staatig man die weet het geen hy zégt,
Of dartel Jong'ling ; een Vorstin, of Minnemoeder;
Een sneedig Koopman, of onnozel Schaa penhoeder ;
Een Spanjaard, of een Pool, een Fransman of een Deen.
Deze waarneming, zal, om de overeenkomende gevoeglykheid,
altyd behaagen:
Maar maakt een Dichter, dat zyn Speeler anders spreekt,
Dan zulk een, in wiens staat, én kleederen hy steekt,
't Ruim, galeryen, bak, en huisjens zullen schaat'ren
Van lachchen, om zulk mal, én buitenspoorig snaatren."
Andries Pels, Gebruik én Misbruik des Tooneels (1681) :
„Maak voorts, dat ge élk persoon . zyn récht karakter geeft,
„Zo als Horatius dat nét beschreeven heeft."
Zoo bleef Horatius' leer het alpha en omega onzer zeventiende
Benig middel, dat ter typeering-euwschkartnig.He
aangewend wordt, is de taal. Vooral in den Fransch-classieken
tijd ligt daar iets vreemds in. Wanneer men ziet, wat Corneille in
zijn Discours sur le Poëme Dramatique schrijft ter verklaring van
Aristoteles' eisch „que les moeurs doivent être convenables", dan
valt de geweldige achterstand te onzen nadeele terstond in het
oog. Waarom namen de leden van Nil Volentibus Arduum op dit
gebied niets van de Franschen over, en hielden zij zich vast aan het
vrij dorre schema van Horatius ? De verklaring zal wel hierin liggen,
dat de Fransch-classieke leer voor hen steeds een uiterlijke dogmatiek bleef, terwijl de innerlijke geest, die er toch in stak, nooit tot
hen doorgedrongen is. Vandaar, dat zij de innerlijke krachten
verwaarloosd lieten liggen. De denkbeelden omtrent karakterteekening en typeering bleven dientengevolge achterlijk, en nieuwe
inzichten konden niet ontstaan. En dat bij een volk, dat onder
zijn blijspeldichters een meester -teekenaar als Bredere, had voortgebracht!
Bijzondere aandacht besteedden enkele dichters aan de karakters der hoofdpersonen van hun stuk. Dat geschiedde in navolging van Aristoteles, die het dertiende hoofdstuk zijner Poetica
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aan dat onderwerp wijdt. Daar wordt betoogd, dat de held eener
tragedie noch door en door slecht noch geheel braaf mag zijn.
Immers van een in ieder opzicht slecht mensch zal het bij niemand medelijden verwekken, wanneer hij uit het geluk in het ongeluk gestort wordt. Omgekeerd kan ook de val van iemand, die
geen enkele fout begaan heeft, geen bevrediging geven; de toeschouwers zullen daarin slechts het boosaardige kunnen zien.
Daarom blijft er geen andere oplossing over, dan dat de tragische
held tusschen goed en slecht in zij, en ten gevolge van een of andere misdaad ten onder ga 1 ) .
Deze beschouwing is door de theorie der Renaissance overgenomen en bij verscheidene Italiaansche schrijvers keert zij terug.
Onze philologen hebben haar natuurlijk regelrecht uit Aristoteles
leeren kennen. Huygh de Groot spoort in de prolegomena der
Phoenissae onze dichters ertoe aan, „ne aut plus quam opus est
pravas faciamus personas, aut mores ipsis affingamus .famae et
actionibus minus congruentes". Heinsius herhaalt in De Tragoediae Constitutione 2 ) de gansche theorie van den Stagyriet. Het
is derhalve te verwachten, dat ook onze dichters er niet onbekend
mede waren. Reeds Samuel Coster verklaart in de voorrede van
Isabella : „de lydende persoon is onnosel", waarmede hij de eene
helft van het classieke voorschrift op den voorgrond stelt. Uitvoeriger is Vondel in Je j5tha'sVoorberecht : „Jeptha, de hooftpersonaedje, uit den stamme van Manasse gesproten, en een doorluchtigh veltoverste, verschijnt hier nochte heel vroom, nochte
onvroom, maer tusschen beide : want by verliest door onweetenden yver, ongehoorzaemheit, en het overtreden der wet en zijnen
vaderlijcken plicht, den naem van eene volkome vromicheit, en
staet hierom, voor zijne verzoeninge met Godt, en den aertspriester tusschen vroom.en onvroom, eene hoedanicheyt eigentlijck in
een personaedje van een volkomen treurspel vereischt."
Behalve Coster en Vondel spreekt geen onzer treurspeldichters
over dit onderdeel der leer van de karakters. Vanwaar zulk een
1) Aristoteles, Poetica XIII: rcowrov u^v , Aov, Ste oi1ce roes tirteexelg
Iva; Sal ueraflá22ovras gaive.a&st tr i -iitvXiag els 8vazvylav • oii yào
q.ofleedv, oi)ók aaaevóv roiro. á.i..ià ueaoóv Outev... o5dè av zóv crTóóea
7rovriobv 1T evrviag els óvarvyiav ueranintrev • zó uév yào cpe2ávI wirov ëyoc
áv i' rotara avvraocs, ee.Z.ï' oi1re i2eov ol5te cpófov... gare ók totovzos, ó

uijze

koet;; iearyéow xai dlxacoovv,7, uIre dia xaxiav xat uoX Ciav

uerafá2.ioov elc rtvà óvarvyíav, lr.{.ïà dl àuaoriav rcvá.

2) Zie aldaar hst. IX.
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schrale oogst? Aangaande de oorzaak behoeft niemand te twij felen,
want zij is dezelfde, die wij reeds herhaaldelijk aantroffen, wanneer
wij het stilzwijgen onzer theoretici moesten verklaren: Horatius
heeft de kwestie niet aangeroerd. Merkwaardig is het intusschen,
dat ook onze Fransch-classicisten, als Meyer en Pels, het karakter
van de hoofdpersoon niet nader behandelen. Corneille toch had
in zijn Discours de les van Aristoteles woordelijk overgenomen,
en niets was voor zijn Amsterdamsche bewonderaars eenvoudiger geweest, dan ook hun kunstleer er weer mede te verrijken. Wij wezen evenwel reeds erop, hoe men bij ons vooral de
uiterlijkheden van het Fransch-classicisme overnam. De geringe
belangstelling voor dieper liggende zaken deed zich ook hier
weer gelden.
Alleenspraken zijn zoowel in de classieke tragedie als bij Plautus en Terentius gebruikelijk. Maar men kan ze beschouwen als in
strijd met de waarschijnlijkheid. Daaraan is het ongetwijfeld toe
te schrijven, wanneer Samuel Coster in de voorrede van Isabella
onder de verdiensten van zijn stuk ook deze noemt: „daar wort
niet in gerevekalt van byzinnigen, die tegens hare schaduwe
schynen te spreken." Terwijl wij de alleenspraak symbolisch kunnen beschouwen, en er het beeld in kunnen zien van de gevoelens en
gedachten, die het gemoed op oogenblikken van eenzaamheid
kunnen beroeren, voelde een eeuw, welker kunsttheorie in rationalisme groeide, slechts het onwaarschijnlijke ervan. Jan Vos, die
zoozeer aan „natuur" en „waarheid" hechtte, en krachtens dat
gezag vele van Horatius' enghartige regels uitwierp, moest natuurlijk om dezelfde reden den monoloog bannen. „Daarom moet
men sig wagten", zoo heet het in de voorrede van Medea, „van
imand alleen te laten uitkomen om met sig self te spreken, of by
moet van een dolle yver gedreven worden, of van andere hartstogte, het sy van liefde of wraak, of onverwagte veurvallen, of
aanroepingen van goden en godinnen. Hartstogten hebben op de
gemoederen der mensen groote magi. Nog minder mag men een
enkel reden, gelijk in veel Latynsche en Duitsche Spellen, voor
een heel bedryf op het Toneel brengen: want een bedryf dat wel
sal spelen moet in verandering of ten minsten in samenspraak
bestaan, als het een van dese twee ontbreekt word het van de toehoorders gewraakt; ja de blinden souden, sose sulks hoorden, hun
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ooren stoppen, om op die tijd soo doof als blind te sijn; want een
enkele reden is geen bedryf" 1).
Het Fransch- classicisme zette den strijd tegen den monoloog
voort. Waar Corneille dezen uitsluitend in heftigen hartstocht
had toegelaten, konden zijn volgelingen niet achterblijven. Een
belangrijk gevolg van die opvatting was de noodzaak, die nu ontstond, om in nieuwe bewerkingen van oude stukken de alleenspraken weg te werken. Het aangewezen hulpmiddel daarbij,
dat de Franschen ook al gebruikt hadden, was het invoeren van
vertrouwelingen, wier eenige taak hierop neerkwam, dat zij de
ontboezemingen hunner vrienden moesten aanhooren en bij wijlen
onderbreken. In de Gelyke Twélingen, de bewerking, die Nil Volentibus Arduum van de Menaechmi van Plautus maakte, wordt
verklaard: „wij doen eenige Vertooners, meerder reizen op het
Tooneel komen, als Plautus, om zijne Alleenspraken voorby te
gaan, die altyd gemyd moeten worden, wanneer de Alleenspreeker niet door dringende Hartstogten verrukt is, het wélk meest
in Treurspélen; of niet krankzinnig, én dronken is, dat meest in
Blyspélen voorvalt; gelyk in het begin des vierden Bedryfs van
dit stuk deOudste Broeder, dronken uitkomende, alleen spreekt ".
Van een ware zuiveringswoede waren de leden van dit kunstgenootschap, bepaaldelijk David Lingelbach, bezield, toen zij in
hun Huwelijk van Orondates én Statira een stuk van Gilbert voor
het.Nederlandsch publiek bewerkten. Bij die bewerking hebben
zij vier alleenspraken verwijderd, welke de Fransche dichter, „na
de weinige kennis in de Tooneelpoëzye van die tyd", in zijn stuk
gebracht had. Bovendien keerde hun woede zich ook tegen enkele
terzijde's in hun voorbeeld, welke om begrijpelijke redenen het lot
der alleenspraken deden moesten. Men moest, zoo had Jan Vos al
geleeraard, „geen een Personaadje, in 't by sijn van anderen aan
een zy laten treden, en spreken, om lijn gedagten in d' ooren van
't volk te storten ". En Lodewijk Meyer heeft in de voorrede van
zijn Verloofde Koninksbruidt nog eens uitdrukkelijk op den afkeer
gewezen, dien Corneille altijd van terzijde's, in welken vorm ook,
I) Men voelt sOIus Ali
neiging hij zich opkomen om te gelooven, dat Vos, toen hij in
1667 deze voorrede schreef, al van Curneille's Discours gehoord had. Viii. Discours
sur le Ioeme Dramalique: „Ce nest pas que je vcuille dire, que quand sur acteur parle
seal, it ne puisse instruire l'auliteur de beaucoup cie chuses; mais ii faut que ce soit
par les sentirne•nts d'unc passion qui l'agite, et non pas par line simple narration."
Ook elders treft zulk een overeenkomst.
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gehad heeft. Zelf had hij ze in zijn stuk niet geheel kunnen vermijden. Meyer moest dan ook deemoedig het hoofd buigen en eerlijk
opbiechten: „Wij strompelen!"
Een ander punt, waaromtrent de rationalistische kunstrichting klaarheid moest verschaffen, was de kwestie van de toelaatbaarheid van geesten en toovenarij op het tooneel. In Seneca's
stukken speelden de geesten een belangrijke rol, en zijn bewonderaars hadden niet nagelaten, hem daarin na te volgen. Ook toovermiddelen wendde men op de planken aan, vooral sinds Hooft
in zijn Baeto ze als een middel gebruikt had, om de oogen van het
publiek te boeien. Er ontstond echter een strooming in de litteraire theorie om dergelijke kunstmiddelen achterwege te laten. Ongetwijfeld had het streven der puriteinsch-rechtzinnigen invloed
hierop, wijl zij, hoezeer ook alle tooneel afkeurend,een bijzonderen
tegenzin moesten hebben tegen het vertoonen van bijgeloof. Een
Fransch.theoreticus als Vauquelin de la Fresnaye had in zijn Art
Poétique (16o5) al de vervanging van alle heidensch vertoon op
het tooneel door de christelijke religie bepleit 1 ). Ook in ons land
zullen zich velen aan het vertoonen van heidensch . bij geloof ge
hebben. De lieden, die er zoo over dachten, kregen weldra-ergd
steun van een zijde, vanwaar zij dien niet begeerd zouden hebben,
n.l. van de aanhangers der Horatiaansche kunstleer.
Het betreft hier namelijk een punt, waar de practijk van Seneca en de theorie van Horatius elkander niet volkomen dekken. De
lierdichter toch had alle gruwelen en wonderen op de planken
onvoorwaardelijk afgekeurd 2
,

-

) :

,,Ne pueros coram populo Medea trucidet,
,,Aut humana palam coquat exta nefarius Atreus,
,,Aut in avem Procne vertatur, Cadmus in anguem.
,,Quodcumque ostendis mihi sic, incredulus odi."
Al spreekt Horatius in deze regels niet uitdrukkelijk van geesten, de veronderstelling, dat hij ook daaraan niet gelooven en ze
derhalve haten zou, is alleszins gerechtvaardigd. Een streng Horatiaan zou dan ook de geesten, evenals de toovenarij, van het
tooneel hebben moeten bannen, en hij zou zich daarbij ook op
het gevoelen van Heinsius hebben kunnen beroepen, hoewel deze
1) Vgl. Spingarn, Seventeenth Century Critical Essays, II 332.
2) Horatius, Ars Poetica, vs. 185 vgg.
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ook niet uitdrukkelijk van geesten spreekt 1 ). Daartegenover stond
de traditie van ons toonel, het gezag van Hooft, de smaak van het
publiek. Geen wonder, dat althans in den beginne de strenge
kunstleer voor den geldenden smaak moest onderdoen. Een enkele schrijver oppert de vraag, of geesten op het tooneel geoorloofd
zijn, en wanneer hij ertoe besluit, die vraag bevestigend te beantwoorden, sust hij zijn artistiek geweten door op het nut te wijzen,
dat van zulke geestvertooningen kan uitgaan. Zulke schrijvers
zijn Govert van der Eembd en Jan Bara:
G. van der Eembd, voorrede van Sophonisba (1620): „Wat aengaet de Geest Sophonisbae, (van ons daer nieuws by gevoeght) is
gedaen om te kennen te geven wat knaging den Mensche lydt na
gedaner zake / ende hoewel 't gedane goed en billyck is, nochtans /
indien dat met des vlees-lust strijdigh is / zal niettemin de prickellust (die ons gelyck een spokende geest gestadigh voor de inwendige oogen maelt / ende verschijnt) altijdt met de tem-lust worstelen ende streven'). Deze verzieringe / ofte veel liever vercieringe /
dan hope ick ihy te sullëri ten goede geduyd worden ; te meer / nadien Plutarchus, in 't Tractaet hoemen de Dichters behoort te lesen,
schrijft / ende verteld / hoe dat Gorgias Leontinus plagh te seggen,
dat de Treur - spelen niet anders en waren dan een maniere van bedriegerye, van de welke die gene die bedrogen hadde, gerechtiger was,
dan die niet bedrogen hadde ; ende diegene die bedrogen was geweest,
was wyser, dan die gene die niet bedrogen was geweest."
Jan Bara, voorrede van Galteno en Alimene of Verdoemde Ontrouw (1656) : „Zoo lang wy, volgens de lessen van Horatius, geen
Cadmus in een Slang voor het volk laten veranderen, en de schrikkelijke vertoning van Furiën, en Geesten doen, alleen tot dien
eynde, opdat de toeziender zich mochte verhoeden, van de goddeloosheden, die de Hel omsluyten, ende haar gedrochten gaande
maaken, is mijns dunkens 't zelve geen rechte berisping onderworpen. Voor my, of mijn oordeel moet missen, ik schatte dat
Pieter Cornelisz. Hooft, die wel-spreekende en geest-ryken Dichter,
als noch meer andere, dewelke Geesten en Furiën in hare Spelen
hebben gebruykt, my, zoo het nodig is, genoegzaam zullen ver
-schone."
Het ethisch nut, dat de geestverschijningen stichten konden,
woog den Hollanders zwaarder dan de waarschijnlijkheid. Niet
1) Vgl. Heinsius, 1)e Constitutione Tragocdiae VIII: „Acecdit et illud, ut duin
miserationem sequantur aut horrorem, portentosam tantum et prodigiosatn admirationem moveant. Quod dc Aeschylo et aliis jam diximus. Quern Tragoediae esse finem
negat Aristoteles; cum praesertirn e natura perturbationes nascantur; qutcquid vero
aut pro(ligiosurn est aut portentosurn, cum hac punnet."
2) Opmerkelijk is de allegorische opvatting van zijn kunst bij (lezen Haarlemmer.
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allen waren het evenwel daarover eens, dat blijkt afdoende uit
de pleitredenen van Van der Eembd en Bara voor de geesten.
Die tegenstanders van het bovennatuurlijk vertoon legden den
tekst van Horatius strenger uit, of wel zij beriepen zich op de

Franschen.
In Frankrijk toch was het optreden van geesten op het tooneel
niet gebruikelijk. Reeds in 1598 had De Laudun in zijn Art Poétique f rancois zich ertegen verklaard, dat geesten in de dramatische
handeling ingrepen i), en sinds dien tijd was dat dan ook, in tegenstelling tot Nederland of Engeland, steeds minder gebruikelijk
geworden. Veel sterker wordt dat streven tot verwijdering van
alle bovennatuurlijke vertooningen nog, wanneer eenmaal het
Fransch- classicisme zich als oppermachtig richtsnoer in de kunst
gelden laat. Dan is alle vertoon van geesten en tooverkunsten
in de ernstige tragedie zoowel als in het blijspel verboden. Zulke
zaken zijn immers met een rationalistische kunstopvatting niet
te vereenigen.
Intusschen was het in de latere jaren der zeventiende eèuw eigenlijk niet meer noodig daarop te wijzen. In Frankrijk zeker
niet en bij ons ook niet zoozeer. De echte zin voor geestvertooningen was in 1665 al zeer aan het tanen, en Jan Bara's standpunt in zijn zoo even aangehaalde voorrede is voor het jaar 1656
al tamelijk ouderwetsch. Meyer en Pels spreken dan ook niet
over dit onderwerp; bij hun tijdgenooten was de leer der waarschijnlijkheid al genoeg doorgedrongen. Typisch zijn de bochten
waarin Ludolf Smids zich in de voorrede van zijn Deboosjant
wringt, om tegelijkertijd het rationalisme en de religie te bevredigen. Ten einde het huis, waar het stuk speelt, afschuwelijk te
doen voorkomen, behield hij de „spookerij", die in zijn voorbeeld,
Plautus' Mostellaria, voorkwam. Maar waarom zoo iets ongeloofelijks als spoken? Wel, anders had hij in de plaats daarvoor een
besmettelijke ziekte moeten invoeren, en dat ware spotten geweest met den geesel Gods! Het bezwaar bleef echter, dat verstandige Hollanders hier voorgesteld werden, alsof zij aan spoken geloofden. Ook hierop wist de Groningsche dokter raad. Hij maakte
van Plautus' lichtgeloovigen grijsaard eenvoudig een „Duytscher, Deen of Sweed", — dat volk was voor zulk bijgeloof dom
genoeg!
1

) Vgl. Spingarn, Hist. of Lit. Crit., bl. 2o5.
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Dit is rationalisme van echt allooi, alleen wat heel kleinzielig opgevat. Evenzeer als tegen geestverschijningen op de planken keerde de nieuwe richting zich tegen het vertoonen van
tooverkunsten, door Hooft met zooveel succes ingevoerd. Jan
Vos, die met zijn Medea het eerste stuk met kunst- en vliegwerk
op ons tooneel bracht, deed een laatste poging om dergelijke ver
vollen ernst tegen Horatius te verdedigen. Want al-tonige
waren zij „tegen 't gevoelen van de Lierdigter", gelijk hij zegt,
toch verwachtte hij steun van lieden met goeden smaak: „Het
verscheppen der dingen die sig deur het heele Spel vertoonen
sullen de, keurigste kenners, die de tovery van Midea eenige kragt
toeschryven, voor my antwoorden."
Nu was het al heel moeilijk, uit een oogpunt van ernstige
kunsttheorie iets goeds van stukken als de Medea te zeggen. Dubbel moeilijk moest dat zijn voor menschen, die den classieken,
vooral den Fransch-classieken, smaak bewonderden. Wanneer
Horatius' verbod, om op het tooneel Procne in een vogel en
Cadmus in een slang te laten veranderen, ergens van toepas
dan hier. Toch had het publiek een zekere behoefte aan-sing,
romantiek, die bevredigd moest worden. De wondervertooningen
konden dat ruimschoots doen, zij lokten de menschen in grooten
getale naar den schouwburg, en geen schouwburgregent zou
gaarne zulk een ruime kans op rijke inkomsten („voor de armen"!)
laten glippen. Dichters, die stukken met veel toovenarijen leverden, moesten van zelf bij de regenten in de gunst komen.
Het dilemma, waarin de leden van het jonge kunstgenootschap
Nil Volentibus Arduum zich bevonden, was dus dit: aan de eene
zijde trok de wensch, om stukken te leveren, die publiek lokten,
aan de andere zijde hun Fransch-classiek kunstgeweten. Zelf
hebben zij het waarschijnlijk niet als een dilemma gevoeld, want
zij kwamen er eerst vóór te staan, toen Corneille de oplossing
reeds had aangewezen. Jan Vos' poging, om zijn Medea, als ware
het een echte tragedie, tegen Horatius' voorschriften te verdedigen, was voor Meyer en Pels een dwaasheid. Derhalve verklaarden zij de stukken met kunst- en vliegwerk, gelijk de term was,
tot een letterkundig genre op zich zelf, waarop de kunstwetten in
sommige opzichten niet van toepassing waren. Zij konden zich
daarbij beroepen op Corneille, die in Frankrijk èn de strenge regels van het Classicisme geformuleerd, èn de eerste stukken „à
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grand spectacle", in Italiaanschen smaak, voor het tooneel geleverd had. In het eigenlijke treurspel was voortaan niets bovennatuurlijks geoorloofd. Waren de geestverschijningen al eerder
hieruit' verdwenen, ook de tooverkunsten moesten volgen. In
1685 maakte Tomas Arendsz van Quinault's opera Roland zijn
treurspel Roeland. De opera echter, even Italiaansch van oorsprong als het drama met kunst- en vliegwerk, muntte uit door
buitensporigheden en mechanische wonderen. Dat kon echter in
een tooneelstuk niet bewaard blijven. Weliswaar had Arendsz
opzettelijk een opera uitgekozen, waarin.geen goden en godinnen
en geen „moeyelyke konstwerken" voorkwamen, maar.. . Rinaldo
en Armida, daar hoort nu eenmaal tooverkunst bij! Alleen
Arendsz zag kans, het zonder dergelijke zaken te stellen. Hoe hij
daarin slaagde, staat in de voorrede te lezen:
„Ik [heb] doorgaans in het Spél al wat de tovery behélst uitgelaaten of verandert, als de betoverde Bron der Liefde, de betoverde minaréssen, de Ring die Angelika onzichtbaar konde maaken, én de bezweeringen van Logistilja, dat op ons Toneel alleen
een mommery verbeeld, om Roeland, (die ik door een kostelyke
drank hém van Logistilja gegeven, doe rusten) op zyn ontwaaken
te verheugen. Voor de ring van Angelika stélde haar gezwindheid
in zich te verbérgen, voor de betoverde minnaars, vernoegde verliefden, voor de betoverde Bron, eene natuurlyke, én voor Ziliandes door Roeland uit zyn betovering verlost, een Vórst door Roelands dapperheid in zijn Rijk herstéld, als veel gevoeggelijker, én
dén aanschouweren veel gelooffelijker."
Even streng als het treurspel voortaan aan de kunstwetten,
door het „gezond verstand" en de „waarschijnlijkheid" ingegeven,
gebonden was, even vrij was voortaan het spektakelstuk, om alle
denkbare wonderen op de planken te laten kijken. Het publiek
genoot daarvan, en nadat de verbouwing van den schouwburg
in 1665 voltooid was, werd de smaak voor kijkspelen ook ten volle
bevredigd. Van Jan Vos' Medea lezen wij in de voorrede van Lodewijk Meyer's Ghulde Vlies (1669), dat dit stuk slechts „luttel lófs
by den rechtzinnighen konstenaaren, en verstandighen kenneren
der Tooneelpoëzye ingheleght heeft ", maar, voegt doctor Lodewijk er onmiddellijk aan toe, dat lag niet aan de kunst- en vliegwerken. Daarom sloot hij zich bij Vos' voorbeeld aan, en schreef
zijn Ghulde Vlies, waarin vooral de tooverkunst tot haar recht
..omt. Het genre der spektakelstukken verdedigt hij door te wij-
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zen op het nut, dat zij voor den schouwburg en de armen afwerpen.
Hij acht het geoorloofd in dit geval, op het voetspoor der Italianen
en Franschen, van de lessen der Ouden af te wijken. Bovendien,
ook dezen hadden hun `deus ex machina' gekend! Ook een zekere
nationale trots was bij dit alles in het spel. In de muziek konden wij
de Italianen niet meer evenaren: laten wij dan ten minste trachten het in de tooneelmachines te doen, zoo roept Pels in de voor
Julj5hus uit. Men kon gerust zeggen, dat het niet bij-redvan
evenaren gebleven is: het begon al heel veel op overtreffen te gelijken. De Hollanders waren dan ook in het voordeel; doordien
zij later kwamen, konden zij alles, wat Italië en Frankrijk vóór
hen op dit gebied hadden geleverd, bijeen zoeken en te zamen
toepassen. Toch schijnt het, of de laatste vonk van schaamtegevoel over dit gehaspel met de kunst nog niet uitgedoofd was. Verontschuldigingen tegenover Horatius en de kunstwetten komen
van tijd tot tijd voor den dag. En in de eigenlijke letterkundige
theorie zijn de kunst- en vliegwerken nooit opgenomen. Wij bezitten geen Pratica di fabricar scene e machine ne' teatri, zooals
Sabbattini er in Italië een schreef, en een stuk als de voorrede van
Corneille's Andromède ontbreekt in onze taal geheel.
Een zoo welbewuste afwijking van Horatius' voorschriften, als
de kunst- en vliegwerken meebrachten, is in onze zeventiende
opvattingen stellig iets ongewoons. Nog in een ander-euwsch
onderdeel treft ons een dergelijke afwijking, al was zij volgens de
uitlegging, die de meesten aan Horatius' les gaven, niet als een
afwijking op te vatten. Het betreft de woorden, zoo even reeds
geciteerd:
,,Ne pueros coram populo Medea trucidet".
Keurt de dichter hier het voorstellen van den dood op de planken in het algemeen af, of alleen maar het bedrijven van gruweldaden? In geen van beide gevallen was zijn voorschrift in overeenstemming met de tradities van het Nederlandsche drama in
de eerste helft der zeventiende eeuw. Dat de dood op de planken
vertoond werd, was destijds zeer gebruikelijk, en hoe gaarne men
het bedrijven van gruweldaden aanschouwde, bewijst de groote
populariteit van den Aran en Titus. We hebben hier dan ook met
een van die Horatiaansche lessen te doen, op welke onze theoretici
geen acht sloegen, en die vermoedelijk geheel door hen verwaar-
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loosd zouden zijn, als Vondel in het Voorberecht van Jeptha haar
niet op den voorgrond had gebracht, en zeer stellig voor de minst
vrijzinnige verklaring, die Horatius' woorden toelaten, partij
had gekozen. Daar toch zegt hij, doelende op het offeren van Iphis-:
„De maeght sterft niet voor d'oogen des aenschouwers, gelijck
Horatius in zijne dichtkunste leert, om ongeloofwaerdigheit te
schuwen." Vondel, die zich vroeger niet ontzien had den dood ten
tooneele te voeren, las dus thans in den aangehaalden versregel
een volstrekt verbod daartegen. Wie den Horatiaanschen tekst
nauwkeurig onderzoekt, krijgt den indruk, dat Vondel ten onrechte een zoo apodictisch standpunt innam; het verband van de
geheele passage doet vermoeden, dat Horatius slechts op gruweldaden het oog had. Vondel's interpretatie van den tekst zal dan
ook niet weinig beïnvloed zijn door zijn innige vertrouwdheid met
de Grieksche tragedie.
Andere dichters deelden die vertrouwdheid geenszins en deden
ongaarne afstand van een zoo machtig middel om de toeschouwers te boeien, als het einde van een menschenleven, zoo het treffend voorgesteld wordt, nu eenmaal is. Zij konden zich bovendien
beroepen op de treurspelen van Seneca, waar de dood een voorname tragische factor is, evenals op de leer van Heinsius, die in
De Tragoediae Constitutione het ook alleen tegen de gruweldaden
opneemt. Trouwens ook Grotius, die deze kwestie niet in bijzonderheden behandelt, prijst het in Euripides' Phoenissae uitsluitend, dat er geen gruweldaden in voorkomen; over den dodd in
het algemeen zegt hij geen woord.
Jan Vos stond dus sterk, toen hij in de voorrede van Medea
Vondel ook over dit onderdeel van de kunst des treurspeldichters
te lijf ging. Hij, de schrijver van Aran en Titus, tevens de handige
schouwburgdirigent, die zaken wist te doen, zou niet licht een
zijner kostelijkste troeven uit handen geven. De woorden, waarin
hij zijn opvatting over de kunst samenvat, zijn te teekenend, om
ze niet in hun geheel weer te geven:
„Sy [Medea] staat gereet om tot barstens toe vol spijt, dol van
gramschap, en overheet na wederwraeck haar kinderen van haar
wagen, die van vuurbrakende draken deur de lugt word getrokken, op d' aard: te smijten, om het brein en bloed in het aangesigt
van Jason, de Vader, te doen spatten; maar dit strijt tegens een
der Tooneel- wetten van Hor. Flakkus; want by segt in sijn Digtkunst, door den groten Toneeldigter J. van Vondel verduitst:
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Medea vermoordt hare kinders voor den volke niet; al wat ge my zoo
vertoont, dat haat ik als een die het niet gelooft. De haat van dese
Lierdigter, tegens het vermoorden op het Toneel, spruit niet uit
reden: maar uit niet te kennen geloven de dingen die men niet ge
heeft men geen regt toe om te mogen haten; of zoo het niet-loft,
geloven een moeder van de haat is, zoo moet ik sijn Toneelwet
haten: want ik geloof niet, om dat hy geen reden geeft, dat ikse
behoef te volgen. Alle wetten ontstaan uit reden, en wijse Regtbank sal nooit slotvonnis vellen ofze heeft eerst reden van haar
besluit gegeven. Nogtans wil de Lierdigter tegens 't gevoelen van
alle wetgevers, dat men sijn vaststelling sal volgen: maar Seneka,
die na hem geleeft heeft, d'uitstekenste Treurspeldigter der oude
Latijnen, en beter op d' eigenschap der Tonelen, dan hy, afgeregt;
is van een ander oordeel: want het heeft hem goed gedogt, schoon
hy veel dingen binnen laat geschieden, dat sijn Medea haar kinderen op het Toneel, in 't gesigt van het volk moest vermoorden."
Jan Vos nam het blijkbaar zelfs voor de gruwelen op. Wanneer
men die maar natuurgetrouw wist na te bootsen, zoo meende hij,
dan moesten ze het publiek ook behagen. Het Fransch-classicisme is niet zóóver met hem medegegaan. Aan de strenge opvatting
evenwel, dat alle doodslag op het tooneel onnatuurlijk moest schijnen hebben de volgelingen van Corneille zich in ons land niet gehouden. In de voorrede van Lodewijk Meyer's Verloofde Koninksbruidt staat te lezen, dat alleen gruweldaden, die door haar wreed=
heid ongeloofelijk schijnen, van het tooneel gebannen behooren
te worden: dat had Horatius bedoeld, en zóó had Corneille zijn
woorden ook verklaard 1 ) . Meyer had er dan ook niet tegen opgezien, ettelijke personen op het tooneel te laten sterven. Hij wist,
hoezeer hij daardoor van het gebruik der Fransche tooneeldich=
ters afweek; maar daartegenover voelde hij zich sterk door den
steun van Horatius' lessen en van Seneca's practijk. Ja, zelfs
Sophocles had Ajax' zelfmoord ten tooneele gevoerd, en Euripides laat zien, hoe Phaedra aan den strop hangt. Bij Aristoteles
meent Meyer een plaats ontdekt te hebben, waar deze het aanbeveelt, „overmaatighe rampen, quetsuuren, en moorderyen"
ten tooneele te voeren. En ten slotte: als men den dood van een
der personen uit het stuk alleen maar laat verhalen, zal het pu1 ) Vgl. Corneille, Discours sur la tragéd:e: ,,Il faut done la conserver comme eux;
mais it faut examiner en méme temps si elle n'est point si cruelle ou si difficile a représenter qu'elle puisse diminuer quelque chose de la croyance que ]'auditeur doit a

I'histoire."
VAN HAMEL.
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bliek ook niet gelooven, dat die werkelijk heeft plaats gehad. Argumenten te over, om ditmaal van de Fransche gewoonte af te
wijken, en den Hollandschen smaak tegemoet te komen. Alleen
als die smaak gruwelvertooningen bleef eischen, moest Meyer zijn
publiek te leur stellen. In den beginne schijnt dat hem eenige
moeite gekost te hebben, want het financiëele belang kwam met
zijn kunstbeginselen in botsing. Maar gelukkig viel het mee. „Wij
willen wel niet ontkennen ", zegt hij met kinderlijke eerlijkheid,
„dat wij, toen dit werk eerst opghezet wierdt, ziende eenighe tooneelspeelen, daar veel moorden, en wreedheden in ghepleeght
wierden, met ghrooten toeloop van Kijkers, en lóf der Dichters
vertoonen, op zulk een dwaallicht t' zeil gheghaan zijn: Maar
sints heeft de ervaarenheidt gheleerdt, dat ook, zonder zulke ver
te behaagen, en in den Schouwburg te-tonige,dAschuwr
lókken waaren." De belangen der kunst waren dus veilig.
Geen classieke tragedie zonder koorzang. Seneca had in dezen
de Grieksche traditie gevolgd en Horatius 1) wijdt in zijn Ars
Poetica een uitvoeriger beschouwing aan dit deel van het treurspel dan aan één ander. De Italiaansche treurspeldichters der zestiende eeuw hadden, op het voetspoor der Ouden, ook koren ingevoerd, en zelfs in de zeventiende eeuw waren die bij hen nog
niet in onbruik geraakt 2 ). Bij ons volgde Hooft het voorbeeld van
Seneca en de Italianen, en sindsdien zijn koorzangen of reien in de
Nederlandsche treurspelen, althans voor zoover die in classieken
trant geschreven zijn, gebruikelijk. De rol, die aan de reien toebedeeld werd, is het best weer te geven door Horatius' woorden:
„Ille bonis faveatque et consilietur amice,
„Et regat iratos et amet pacare tumentes."
Zoo heeft ook Vondel, wiens reien, dank zij zijn kennis van de
Grieksche koren een zeer bijzonder karakter dragen, haar taak
opgevat. Te lezen staat dat weer in Jeptha's Voorberecht : „ De
reien der maeghden blijven middelerwijl zedigh, in het heelen der
geheimenisse, haar toebetrouwt, getrouw in het vertroosten en
stercken der godtvruchtige dochter, begunstigen de billijckheit,
1) Horatius, Ars Poetica, vs. 5 93 v99.
2) Vgl. Milton, voorrede van Samson A gonista: „That Chorus is here introduc'd after
the Greek manner, not antient only, but modern, and still in use among the Italians."
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keeren het onheil, naer heur vermogen, en verheffen de gehoor
Maar naast die dramatische beteekenis der reien-zaemhit."
stond de lyrische, en het diepe gevoel, dat Vondel ook daarvoor
had, bewijst opnieuw, hoe volkomen hij het wezen der Grieksche
tragedie besefte. In de koren toch verlangt hij ook „maetgezang
van reien, geoefent door eenen grooten Orlando, om onder het
speelen d'aenschouwers te laeten hooren eene hemelsche gelijckluidentheit van heilige galmen, die alle deelen der goddelijcke
zangkunste in hunne voikomenheit zodanigh bereickt, dat ze de
zielen buiten zich zelve, als uit den lichame, verruckt, en ten volle
met eene voorsmaek van de gelukzaligheit der engelen vergenoegt".
Vóór zijn overgang tot de katholieke kerk zou Vondel deze
woorden niet zóó neergeschreven hebben. Evenwel bezitten wij
ook van protestantsche zijde een getuigenis omtrent de lyrische
kracht der reien, dat naast dat van Vondel gesteld kan worden,
wijl de opvatting, die eruit spreekt, in den grond dezelfde is.
Langedult kon de dingen niet zoo dichterlijk zeggen als de groote
meester, maar hij voelde ze wel. In het jaar 1684 toen zijn ChristusLydende en Verheerlykt verscheen, was zijn standpunt ongetwijfeld ouderwetsch. Maar het is daarom niet minder belangrijk,
vooral daar het ons een denkbeeld geeft van wat een eenvoudiger
geest dan Vondel van de koorzangen dacht. Hij zegt dan: „De
reyen, welke enige hedensdaags afschaffen, doch met redenen my
heel niet voldoende, hebbe ik op zang en muzijkmate gebracht,
op datse dus gesongen werdende, 't zy met stemme of instrumenten daar onder gecomponeert, een aangenaam vermaak geven; ge
ouds de Heer Hooft, Vondel en andere gepracti--lijkhetsvan
seert hebben, en de Italianen en Franssen nu, in exces peccerende,
het hele spel door plegen; daar, mijns oordeels, de verandering,
van deftig uytspreken en aardig zingen, zijn bysonder cieraad
heeft."
Misschien is uit geen plaats in onze letterkunde zóóveel te
leeren aangaande de wijze, waarop de reien voorgedragen werden. Wat echter nog merkwaardiger schijnt, is het door en door
moderne argument, waarvan Langedult zich ter verdediging van
de reien bedient: zij zijn zoo mooi! Voor ons gevoel ligt er iets
misdadigs in, dat in het land, waar de reien van de Maeghden of
Lucifer geschreven waren, een beweging tot afschaffing der tra-
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gische koren veld winnen kon. „Vivent les principes, périsse la
poésie", zoo gevoelt men zich soms geneigd, met een variatie naar
een bekend gezegde, het streven van Nil Volentibus Arduum af te
schilderen. Nu, de heeren hebben hun oogmerk dan wel bereikt,
want een man als Langedult was en bleef een unicum. Wat het
Fransch-classicisme tegen de reien had, ligt voor de hand. In
het leven, dat het drama nu eenmaal nabootsen moest, bestaan
ook geen reien. Het is hoogst onwaarschijnlijk, dat op een zeker
punt in een werkelijke handeling een koor zou optreden, om over
de personen en gebeurtenissen zijn meening te kennen te geven.
Maar dan mocht zoo iets ook niet in de nagebootste werkelijkheid
voorkomen. Ja, de eenheid van handeling werd door zulk een
vertooning, liefst nog met zang en snarenspel opgeluisterd, verbroken. De tooneelen konden niet meer aaneensluiten, en de illusie der toeschouwers werd in gevaar gebracht.
Als Meyer en Pels de koppen bij elkaar staken, zal er menig
hard woord tegen de reien gevallen zijn. Zij zorgden dan wel v°9r
de belangen van de 'natuur' en de 'waarschijnlijkheid'. Madr,
zou men zich kunnen afvragen, kwamen die van de poëzie dan
niet wat in het gedrang? Volgens onze kunstfactotum's niet. De
onfeilbare Franschen toch hadden ook daarvoor gezorgd. Want
zij hadden in plaats van de reien een nieuw soort van rollen in
hun drama's ingevoerd: de vertrouwden. Voortaan konden de
personen uit het stuk tegenover dezen hun hart uitstorten. Dat
was toch immers de voornaamste beteekenis van het classieke
koor?
Aldus spreekt Pels in Horatius Flaccus Dichtkunst :
„Zo als in Vrankryk nu in droeve, én blyde stof,
„Quinault, Racine, én twé Corneilles, tót hunn' lóf,
„De hoofdpersoonen doen bedienen van vertrouwden,
„Die door het gansche spél verhandelen, 't geen de Ouden
„Door Reijen deeden; én het wit was nét geraakt
„In deezen deele, indien een spél zo wierd gemaakt,
„Dat ieder speeler zyn belang had in de dingen,
„En 't eind bewérkte, in plaats van die vertrouwelingen.
„Want om de Reijen, met heure oude kunst, én kracht,
„Weer in te voeren, is vér buiten onze magt.
„Men moet, in 't scheiden der Bedryven, zich belyden
„Met een' muzyk, gelyk de élénde van de tyden
„Ons naalaat, én men volg der Fransche Dicht'ren wyz'
„Door 't spél, in plaats der Reije, Of steek na hooger' prijs."
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Pels wist er dus nog een natuurlijker middel op dan de vertrouwelingen : de spelers zelve moesten het aandeel in de handeling,
dat vroeger den reien te beurt viel, overnemen. Wat zou hij er
wel van gezegd hebben, als hij voorzien had, dat Racine in Esther
(1689) en Athalie (1691) de reien herstellen zou 1
Door de afschaffing der reien was de muziek uit het treurspel
gebannen. Het publiek deed daar evenwel ongaarne afstand van,
en de tooneeldichters moesten trachten op een andere wijze aan
het verlangen der menschen naar muziek en zang tegemoet te
komen. De groote populariteit van zangspelen en opera's gedurende het laatste kwart der zeventiende eeuw is daaruit te ver
voortaan geen „hemelsche gelijckluidentheit-klaren.Wsht
van heilige galmen" meer, die de ooren vernemen mochten, het
nieuwe, uit Italië en Frankrijk overgewaaide, genre had zijn eigenaardige bekoring, die bij de zeden des tijds niet kwalijk paste.
Aan de dichters stelde het ook nieuwe eischen. Wij zagen reeds,
hoe de opera voortaan niet alleen de behoefte aan muziek moest
bevredigen, maar ook die aan wondervertooningen en tooverkun
-sten
2 ). Toen Tomas Arendsz van Quinault's opera Roland een
tooneelspel maakte, verving hij, zooals hij in de voorrede van zijn
Roeland opmerkt, de tooverkunsten door de geneeskunde, liet alle
bovennatuurlijke zaken vervallen, en maakte de redeneeringen
uitgebreider. Wat de versificatie betreft, stelde de opera den
dichter voor eigenaardige moeilijkheden. Immers de versvorm
was hier door de zangmaten, gebonden. Ook dat wist Arendsz bij
ondervinding. Toen hij den Amadis van Quinault vertaalde, had
hij om de rijzing of daling der zangtonen te volgen meer dan
eens van de snijding en den gladden trant der gewone dichtmaat
moeten afwijken. En dan liep hij nog gevaar, dat zijn werk niet
voldoende gewaardeerd zou worden. Vandaar zijn verzuchting:
„Het heeft geen kleenen arbeid in, een vertaaling volgens den
zin, de woorden, en zangkunde te doen; waar van de Leezer dan
eerst het rechte nut zal hebben, wanneer by dit Treurspel op het
Tooneel zal zien, en hooren vertoonen."
)?

1 ) Vgl. Racine, voorrede van Esther : , J'exécutais en quelque sorte un dessein qui
m'avait souvent passé dans l'esprit, qui était de lier, comme dans les anciennes tragédies grecques, Ie choeur et le chant aver l'action, et d'employer à chanter des lou
vette partie du choeur que les païens employaient à chanter les-angesduvriD
louanges de leers fausses divínités."
2 1 Vgl. boven bl, 558.
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Velen zullen aan Arendsz' uitnoodiging gevolg gegeven hebben.
Maar onder hen bevond Pieter Langedult zich stellig niet. Hij
hield meer van de reien van Hooft en Vondel, dan van dat „in
exces pecceeren" der Franschen en Italianen. Maar zulk een
echt Hollandsch-classiek oordeel velden in 1684 nog slechts zeer
enkelen.
Ten slotte nog iets over de voorrede. De Grieken noemden
dat gedeelte hunner treurspelen, dat aan het eerste optreden van
het koor voorafging, den proloog. Een voorrede in de beteekenis
die de zeventiende eeuw aan het woord hechtte, kenden zij niet.
Evenmin was dat zoo bij Seneca. Doch de prologen der Latijn
blijspelen staan dichter bij onze voorredenen. Plautus ge--sche
bruikte zijn prologen nog, om de toeschouwers van den stand
der handeling bij het begin van het stuk op de hoogte te brengen.
Terentius daarentegen bediende zich ervan, om met zijn tegenstanders af te rekenen. Ook vele voorredenen van onze zeventiende-eeuwers hadden dat doel, en in dit opzicht is Terentius'
invloed onmiskenbaar 1). Onze vroegste classicisten lieten dan
ook vermoedelijk hun voorredenen nog vóór het spel op het tooneel uitspreken. Zoo was het in het Latijnsche schooldrama, en
ook uit den aanhef van Coster's voorrede bij Isabella is dat wel
op te maken: „Daar ghy my voor aan-ziet dat en ben ick niet:
de Voor-reden van het Spel meent ghy miin te ziin. Neen, de
Poeet zal die door den aldwingenden Cupido uyt laten spreken:
my heeft by ghesonden u te segghen dat hij Agiosten niet stip
ghevolght en heeft." De uiteenzetting, die op deze woorden volgt,
zal op den duur niet geschikt zijn geweest, om een publiek te
boeien. Vandaar dat de proza-voorrede, buiten het stuk om,
die alleen maar bestemd was om gelezen te worden, het langzamerhand winnen moest. Voortaan is de voorrede niet anders
dan een kort bericht aan den lezer, dan een Epistola ad Lectorem, gelijk Martialis er een bij het eerste boek zijner Epigrammen gevoegd had.
Naar mate men meer tot den lezer te zeggen had, werden de
voorredenen langer. Vondel was de eerste, die er het karakter
van een geleerde verhandeling aan gaf, en zoowel Jan Vos als
')

Vgl. boven bl. 56.
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de Fransch-classicisten volgden zijn voorbeeld 1 ). Onder de
laatsten heeft Lodewijk Meyer zich de moeite gegeven, op het
voetspoor van Corneille's Discours sur le Poëme Dramatique,
de geschiedenis van den proloog te beschrijven.
Slechts bij één letterkundig genre bleef de oude vorm van
voorrede, als een deel van het stuk in zwang, nl. bij het
herdersspel. Het was dan ook de geleerde vertaler van Guarini's Getrouwe Herder, David Lodowykszoon de Potter, die in
1696 met fijnbesneden pen de beteekenis van zulk een voorrede
schetste:
„De Voorreden is van den Poëet, den welken vry staat in dezelve alleen te spreeken met de toehoorders, het welke den tooneelspeelders niet toegelaten word, waarom Donatus, over Terentius,
aldus zegt: Prologus est velut prae f atio quaedam f abulae, in quo solo
licet praeter argumentum aliquid ad Populum, vel ex Poëtae, vel ex
ipsius fabulae, vel ex actoris commodo loqui. Dat is: De Voorreden
is als een voorberigt van het spel, waar in alleen het vry staat iets naar
de gelegentheid van den digter, of het spel zelf, of ook den toneelspeler
tot den volke te spreken. En hierom heeft hij een vry en open veld
om te zeggen het gene hem belieft, meest dienende om goed gehoor
en gunst te verkrijgen. Het eene met den hoorder leerzaam te maaken, 't ander, of met zich zelven te beschermen, (hoewel Terentius
dat zeid een misbruik te wezen) of met een ander te prijzen. De
leerzaamheid word gemaakt met aan te wyzen de plaats, dewelke
het spel vertoont; de persoonen, dewelke daar ingevoert worden;
en het voorwerpzel dat 'er verhandelt word. Dit leste deed Plautus
veeltijds in de Voorreden, Terentius nimmermeer, en (zonder twijfel) met grooter konst. Dit is zoo veel aangaat de leerzaamheid.
Nu wat aangaat de goedgunstigheid; zoo de Schrijver van den
Getrouwe Herder een waarzegger waar geweest, hy zou zich beschermt hebben tegen die genen, die hem moesten bespringen:
maar den haat noch niet tegen hem gebooren zijnde, keert hij zich,
de bescherminge agter wege latende, tot het prijzen. Het werk
dezer Voorreden is driederlei:
I. De plaats t' ontdekken.
II. De persoonen t' openbaren.
III. Den toehoorder te prijzen.
Het welk is dienende om goedgunstigheid te verkrijgen. Tot
alle drie is zeer bekwaam de persoon van Alfeus; konnende
niemand beter als hy erkennen noch aanwijzen dat lands gedeelte, en die plaats daar hy gebooren is, gelijk hier na vertoont
1 ) Over den nieuwen stijl, die toen in de voorrede gebruikelijk werd, en haar tot
een soort 'essay' stempelde, zie bl. ig2 vgg.
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zal worden, welke werken op hare plaatzen zullen aangewezen
worden."
Bij deze beschrijving aan den geestigen „voorredenaar" van
de Leeuwendalers denkende, staat men opnieuw verbaasd over
den zekeren tact van den dichter, die maar één landspel, en
dat nog een gelegenheidsstuk, in zijn gansche leven geschreven
heeft, en toch zóó den juisten toon wist te treffen.

HOOFDSTUK V.
TAAL EN STIJL.

Ten aanzien van de taal en den stijl, die de dichter heeft te
gebruiken, staan bij ons de twee zelfde richtingen tegenover
elkaar, die wij ook ontmoetten, waar het de kunstwetten van
het drama betrof. Ook op het gebied van de keuze en de schik
woorden was er een zuiver classicistische richting,-kingder
die in de eerste plaats strengheid en eenvoud verlangde, terwijl
de meer romantisch aangelegde geesten schoonheid in het hoogdravende en rhetorische meenden te vinden. Het streven der
classicisten zou op den duur tot alledaagschheid van taal, prozaisme in de poëzie, moeten leiden, terwijl omgekeerd een ijdele
gezwollenheid het noodzakelijk uitvloeisel der rhetorisch-romantische strooming moest zijn. Men weet, hoe de achttiende eeuw
inderdaad deze beide uitersten in onze letteren gebracht heeft,
hoe beide op elkander ingewerkt hebben, hoe ten slotte de 'Parnastaal' ontstaan is, die een gansch tijdperk uit onze litteraire
geschiedenis typeert. De kiemen dier ontwikkeling liggen in de
zeventiende eeuw, ja nog vroeger. Bij het onderzoek, hoe zij in
de letterkundige theorie weerspiegeld wordt, zal het ons treffen,
dat wij hier in menig opzicht een scherper beeld van de practijk
der dichters voor ons zien, dan bij verschillende vraagstukken
omtrent vorm en inhoud der poëzie het geval was. Zonder uit
het oog te verliezen, dat de taal voor den dichter ook inderdaad
het allerbelangrijkste is, waarover hij zich rekenschap dient te
geven, zal men moeten erkennen, dat de aangeboren neiging
van den Nederlander om over kwesties van taal te philosopheeren, hier in het spel is.
Het pleit voor eenvoudige taal in de poëzie, vooral in het
drama, is niet door Coster's Duytsche Academie ingeleid; het
was reeds begonnen, vóór dat deze instelling den strijd voor
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populariseering van wetenschap en kunst als haar bijzondere
taak aanvaardde. Het streven tot veredeling en zuivering der
landstalen, dat zich gedurende de zestiende eeuw bij de meeste
volken openbaart, had ten doel, die talen, het geestelijk verkeersmiddel der minder geleerden, op hetzelfde peil te brengen,
waarop het Latijn der Classieken stond. Wat moest echter bij
de herleving der classieke studiën meer de gemoederen treffen
dan de trotsche eenvoud van het Latijn, edelst kenmerk van raszuiver bloed? Was niet, bij het zoeken naar de adelsbrieven
onzer eigen taal, het eerste gebod, al den onechten opsmuk van
later eeuwen weg te werpen, opdat de edele aard te heerlijker
zou uitblinken? En bovendien, wie eenmaal den strijd voor iets
nieuws en iets schooners tegen de Rederijkerskunst aanvaardde,
moest die niet, tegelijk met de ouderwetsche dichtvormen, qok
de rhetorische uitwassen van een ontkracht Nederlandsch pogen af te snijden?
Multa renascentur, quae tam cecidere, cadentque,
„Quae nunc sunt in honore, vocabula, si volet usus,
„Quern penes arbitriumst et ius et norma loquendi",
had Horatius in zijn Ars Poetica gezegd. Oude woorden zullen
wellicht herleven, woorden van het heden zullen eenmaal
sterven, maar één ding staat vast: het gebruik heeft te beslissen over de gangbaarheid van woorden en uitdrukkingen. En
dat deze wet in de allereerste plaats op het drama van toepassing
moest zijn, sprak van zelf; dat toch was het poëtisch genre, dat
meer dan één ander als een nabootsing van het leven bedoeld was.
Hoe reeds vóór Coster en de zijnen het streven naar eenvoudige
taal ingang in ons land had gevonden, en hoe het door hem en
zijn tijdgenooten werd voortgezet, zal uit enkele aanhalingen
blijken.
Jacob Duym, opdracht van Een Spiegelboeck inhoudende ses
Spiegels waer in veel deuchden claer aen te mercken zijn (1600) : „ Ick
hebbe oock so seer alst my moghelijck is gheweest gesocht te mijden alle harde, wreede, ende nieuwe erdichte woorden, ende heb
so Vergilius seyt, Tenui avena, dat is met eenen ghemeynen stijl,
ofte ghewoonlijcke manier van spreken alle dinghen willen uyt
drucken, om datse van eenen yeghelijcken te lichter souden moghen verstaen worden."
Dezelfde, voorrede van hetzelfde werk: „Ick en hebbe niet willen
volghen de groote sorchvuldicheyt die de sommighe in cleyne
wercken soecken te volgen, als willende binnens regels ooc ge-
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bruycken seeckere lengde ende cortheyt van syllaben, daer met sy
haer eenen wreeden ende stercken toom inden mont legghen, daer
mede sy bedwonghen worden dicwils haren sin te bederven, ende
veel harde ende nieu gesochte woorden voorts te brengen, so dat
den Leser menichmael wel sonde eenen uytleggher behoeven om
die te recht te verstaen: hebbe daerom sulcx naergelaten, om dat
de jonge maechden, ende wie dattet oock zy, siende onse gemeyne
maniere van spreken, alles te beter verstaen souden."
A. de Koning, voorrede van 't Spel van Sinne, vertoont op de
Tweede Lotery van d'Armen Oude Mannen ende Vrouwen GastHuys (1616) : „Gunstighe Leser, wy gheven V. L. geen Rijmwerck
't welck duysterder te verstaen is, als de Raedtselen van de Sibillen
zijn gheweest: Oft al te verweent opgepronct van Keur-leckereBlom-woorden: Veel min een verwerde Dedalusche Dool -hof-reden
met een vreemde manier van spreken voorgestelt, op dat ons Donellus niet en behoeft voor te redenen: ick weet wel ghy meent dat
ghy spreeckt Maer ick en weet niet wattet voor spreken is. Wy hebben
V. L. slecht en recht henen gherijmt (ghelijckt onse oude Beste
plachten te noemen) een Spel van Sinnen, al waer wy onse-vaers
sinnen weynighe uren (sonder roemen ghesproken) maer mede hebben laten spelen."
S. Coster, voorrede van Isabella (1618) : „Elc spreect gangbare
tale, sonder dat de Hollantsche met het lenen van wtheemsche
woorden onteert wort."
J. J. Cooleveldt, opdracht van Graef Floris en Gerrit van Velsen
(1628) : „Dit Spel, geliefde Heer, en is niet bedisselt met eenige
diepsinnige redenen, maar ghemaeckt alleen (na kranck vermoghen) slecht en recht."

De nieuwe tijd is hier aan het woord. Het is niet meer de begripswereld der rederijkers, met haar vernuftige vondsten en
allegorische speculaties, die uit zulke woorden tot ons spreekt,
evenmin als de hooghartige Renaissance van de Italianen en
van Van der Noot, die het odi pro/anum
arum vulgus in haar banier
voerde. Het is veeleer het opbloeiend zelfbewustzijn van een
jong en republikeinsch volk, dat zich als een herleefd Rome
voelde. Niet alleen enkele bevoorrechten hadden aanspraak op
de geestelijke rijkdommen der eeuw, maar ieder, die erom vroeg
en geen domoor was. Wanneer die zich met den eerlijken wensch,
om meer te worden dan zij tot dusverre waren, tot de geleerden
en dichters wendden, dan konden dezen zich ook de moeite
geven, om verstaanbare taal te spreken. „Laet dan u Vaderlandt
soveel van u wijsheit genieten, als de Romeynen oft andere
varre gelegen volckeren, soo sult ghy uwe Landtsluyden, die de
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botste niet en zijn, verstandiger en wij ser maken ", roept Bredero
zijn geleerden tijdgenoten toe. Dat aandringen op eenvoudige en
begrijpelijke taal is een uiting van den geest des tijds.
Evenwel, de stem van een vorige eeuw was nog niet geheel
verstomd. De sierlijke hoogdravendheid van woorden, erfstuk
der rederijkersjaren, gevoed door het ridderlijk Ronsardisme der
vroege Renaissance en door het star purisme van Spieghel en
de zijnen, kon niet met één slag verdwijnen. Zwaar woordengekletter, beelden met den grofsten beitel gehouwen, moesten ook
hun bekoring voor velen bewaren. Toch verneemt men daarvan
in de theorie niet veel. Deze was nu eenmaal classicistisch, en
ook degenen, die de vaan der Romantiek hooghielden, zouden
op het stuk der taal licht geneigd zijn, den nieuwen tijdgeest
te huldigen, die hun het publiek nader brengen moest. Ook
Hooft trouwens, de precieuze italianist, de cimbaalspeler met
woorden en klanken, had juist voor zijn treurspelen een taal
geschapen, wier schoonheid mede in haar eenvoud bestond.
Een man, die zich voor de democratie van het Classicisme niet
buigen wilde, treedt ons tegemoet in de figuur van J. Bodecher
Benningh, gelijk hij ons geschilderd wordt door zijn vriend F.
van Leeuwen, die in 1634 de voorrede bij Benningh's Dido oft'
Heylloose- Minnetocht schreef:
„Den Auteur als hy over ettelikke maanden dit sijn treurspel in
de handen van sijne vrienden hadde laaten komen, ende, onder
anderen, ik hem souken te beweegen dat schriften, welkke het gemeene beste konden voorderlik weesen, hy de oogen van het gemeene beste niet en wilde onttrekken: heeft hy my voor antwoord gegeeven dat hy liever in sijn kamer wilde geslooten blijven, dan onse eeuwen ten toon geset te worden. dewelke gelijkerwijs sy in alle lekkerny sijn opgevoed, ende de alderbeste papieren
met een opgeblaasen oordeel plachten te verwerpen: also voor
niet en soude spaaren, te meerder doordien-namedliksj
sy na de gemeene maniere van schrijven niet en waaren gedichtet,
ende by sommige van syne vrienden voor al te harde ende hoogdraavende gerekend" 1
).

1)

De aanhef van het stuk is aldus. Dido spreekt:
„Elck dieder sterooght op den swier van 't sienlijck rond,
„Elck die met weetsieck breyn tot in gesloote mond
„Der dingen daelt, welcke aerd, oft' water houd verschoolen,
„Elck die door steyle lucht nae tintelende kooien
„Klimt op van de hemelkreytz, ontwijflijck stellen zal
„Geduchte Godheyd; welcks vernuft dit groot heelal
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Niet anders spreekt Joh. Michaelius in zijn Julius Caesar
ofte Kaiser-Moorders Treur-spel ( 16 45) :
„Wat aengaet de manier van dichten, sommige gedeelten hebbe
ik wat harder en willen voort-brengen nae de gelegentheid der zaken: my latende voor-staen dat de kracht ende aerdt van 'sommige
saken op geen rolwagen willen getrocken werden. Want wie kan
een bataille af-beelden datter niet een kortouw barst, of een wagen
aen flarden geschoten wert, ende wie kan dat soo met vloeyende,
en soete woorden beschrijven, dat de sake hare eygenschap niet en
verliest ?"
Het verschil in opvatting over het gebruik der taal berust op
een fundamenteel verschil van inzicht omtrent het wezen der
kunst. De Italiaansche kunsttheorie had, gezien het nauwe ver
dat zij tusschen poëzie en rhetorica legde, een rhetorische-band
strekking. Duidelijk is dat uitgesproken door Vida in zijn Ars
Poetica en in Della Imitatione Poetica van Partenio 1). Ook Scaliger dacht er zoo over. Voor hem zijn „electio et sui fastidium"
de hoogste verdiensten voor een dichter, terwijl hij het algemeen-gangbare („plebeium") in gedachte en uitdrukking verwerpt, en bevalligheid, élégance en schittering van taal hoogelijk prijst 2 ). Dit is de kunstleer, die aan de gemaniereerdheid
der taal in de practijk beantwoordde, gelijk zij zich van Italië
uit over de andere landen verbreidde, en ten onzent voornamelijk in den kring van Hooft gekweekt werd. Wie de draden, die
deze leer met het verleden verbinden, naspeurt, komt bij de
lessen der oude redenaars terecht. Hooft, die de Italiaansche
gebruiken in zijn lyriek met gragen smaak volgde, hield zich
in zijn treurspelen aan een strenger stijl, maar toch niet zóó,
of hij vroeg aan Daniël Mostart, naar aanleiding van diens
drama Mariamne, of niet „de treffelijkste redeneringen, gelijk
die van Herodes, Ananaël en Malkus, ook wat kraftigher krujding vereischen?") Anderen hadden nog meer zin voor rhetorische taal, en dat kon ook moeilijk anders in een land, waar de
„Gevormt heeft, jae gehaeyt in diepe grond de paelen,
„Op marmren vloer gestut, van neer en bovensaelen.
„De glinsterfackels staen te proncken in den top
„Des silveren gewelfs, de son steeckt blondte kop,
„Beflickert door gestrael, ver boven de andre lichten."
1) Vgl. Spingarn, Hist. of Lit. Grit., bl. 227 vgg.
2) Vgl. Scaliger, Poetica, V 3.
3) Vgl. Hooft, Brieven, III bl.
286.
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tradities der rederijkers geenszins uitgestorven waren, en nu in
zeker opzicht weer gesterkt werden door den zelfs door Scaliger
aanbevolen smaak der Italiaansche Renaissance.
Daartegenover staat de school der Amsterdamsche Academie. Scherp is de tegenstelling niet altijd, althans niet in de
practijk, maar in de theorie is zij ongetwijfeld aanwezig. Een
man als Hooft heeft haar misschien niet gevoeld, maar deze was
ook geen theoreticus. Samuel Coster echter was dat wèl. Hij ging
bij zijn werk van een beginsel uit, en dat beginsel was wat men
heden ten dage noemen zou: democratisch. Voor hem was het
de plicht van den dichter zich zóó uit te drukken, dat hij begrepen werd. De kunst bestond niet voor een uitgelezen groep van
geletterden, doch evenzeer voor de zooveel grooter schare minder ontwikkelden, die ook vroeger aan het litteraire leven hadden deelgenomen, en nu niet door de trotsche denkbeelden eener
aristocratische Renaissance achteruitgedrongen mochten worden.
Die denkbeelden hadden onder de Nederlanders nooit zoo diep
wortel geschoten als elders, het zeventiende -eeuwsche Classicime streefde ernaar ze geheel uit te roeien. De ontwikkeling loopt
in ons land te dien aanzien evenwijdig met die in Frankrijk. Du
Bellay had daar nog uitgeroepen: „Prens garde que ce poëme
soit eslogné du vulgaire ", maar Malherbe wendde zich niet meer
met denzélfden overmoed van de volkstaal af, doch zocht integendeel zijn voorbeeld in het levende idioom. Hij had van
Horatius geleerd, dat het taalgebruik ook voor den dichter het
richtsnoer van zijn spreken behoort te zijn I).
De Amsterdammers waren, onafhankelijk van Malherbe, tot
hetzelfde standpunt gekomen. Voor Spieghel's ongeëvenaarde
woordkoppelingen was een kortstondig leven weggelegd. Wij
zagen, hoe juist de invloedrijkste dichters als Bredero en Coster
zelfbewust den weg betraden, die tot een in den waren zin des
woords classiek taalgebruik leiden moest. Weldra kregen zij een
machtigen steun in Vondel, wiens liefde voor de Grieksche
tragedie hem ook tot een dieper inzicht in het dichterlijk taal
moest brengen. Reeds in de opdracht van Sophocles'-gebruik
Electra aan Tesselschade staat het te lezen: „Walgelijcke opgeblaezenheit, waer van Grieken en Latynen hoe alouder, hoe
vryer zijn, heeft hier nergens plaets; ook geen wispeltuurigheit
') Vgl. Spingarn, His!, of Lit. Grit., bl. 226, 238.
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van stijl, en de tooneeldichter is over al zich zelven gelijk, en
geeft te kennen, dat'er een veltheer in steekt." Sindsdien is
Vondel's taalgebruik door de les, die hij van de Ouden geleerd
had, gericht. Taal en stijl, zijn bij hem voortaan classiek, hetgeen
zeggen wil: geëvenredigd aan den inhoud. Geen heeft zóózeer
als hij bijgedragen tot de vorming van dat classieke Neder
waarvan hij in de Aenleidinge tot de Nederduytsche Dicht -landsch,
zeggen kon, dat het allengs tot hooge volmaaktheid ge -kunste
Voor geen eenvoud behoefde het zich te schamen,-klomenwas.
wijl geen vlucht der verbeelding er te stout voor bleek. Bij eiken
gedachtengang kon het zich aanpassen, en eerst toen de inhoud
begon te verslappen en men trachtte dat te verbergen door het
kleed al keuriger te plooien, verloor het zijn classieke majesteit.
Het nageslacht zou niet meer beseffen, dat Vondels rijkdom aan
beelden en gedachten ook juist de grootsche en toch sobere taal
vereischte, die hij zich geschapen had 1). Een dergenen, die in de
latere jaren der zeventiende eeuw blijk gaven, Vondels inzicht in
het wezen der dichterlijke taal te begrijpen en naar gelang van
krachten te deelen, was zijn bewonderaar Pieter Langedult.
Deze toch verklaarde in 1684 nog: „Dit immers heb ik gezocht,
te vermijden die geaffecteerde trant van sommige, welke soo
met veel afgeslete als nieuwe en harde bewoordingen een quansuys hoogdravende, doch duystere en onsoete, wijse van rijmen
voort brengen." Langedult wendt zich hier nog eens tegen de
holle rhetorica, waar Vondel en zijn voorgangers ook al tegen
gestreden hadden. Het gevaar, dat van de andere zijde dreigde,
prozaisme en vervlakking der taal onder rationalistische invloeden, heeft hij nog niet gezien').
Een vraagstuk, dat met het streven naar eenvoud in de uit
nauw samenhangt, is dat van de zuiverheid of het pu--druking
De
risme.
meeste dichters, die een classieken eenvoud van het
taalgebruik bepleiten, zijn ook puristen, al wint reeds spoedig
Coornhert's meening veld, dat een overdreven purisme het doel
voorbij schiet, en de begrijpelijkheid niet bevordert. Jacob Duym
is het weer die de rij der taalzuiveraars opent:
1) In enkele gevallen achtte Vondel een afwijking van den gewonen vloeienden eenvoud geoorloofd: „Voertmen somtijts eenige harde vaerzen in, dat moet uit geen gebrek, maar uit de stoffe geboren, en ter zaeke vereischt worden" (Aenleidinge ter Nederduitsche Dichtkunste). In het algemeen voldoet Vondel's taal aan het voorschrift
van Aristoteles (Poetica, XII): dé^ea, gg 8è k ealj, aaçvi sal ,te zanretvty eivat.
2) Vgl. ook Ludolf Smids, Toetssteentje, Aanm. r-4.
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Jacob Duym, voorrede van Een Nassausche Perseus (1600) :
„ Wy hebben in dit ons Ghedenck-Boeck / so seer ghevolght ende
gebruyckt onse moederlicke Neerduytsche spraeck / alst ons mogelijck is geweest: Niet veel en sult ghy vinden eenighe uytheemsche oft ontleende woorden / ten waer datse soo heel ende al by
ons ghebruyckelick waren / datmen haer seer qualijck coste
mijden."
Bredero, voorrede van het Moortje (1617) : „ Hola! besoingerende Koop-lieden, en andere die haer eygen spraeck yerarmen en ge
welt doen, en liever met een gelapte gecks-kap brallen, dan dat sy
willen gaen blincken in een onbesproken effene Mantel. Ach! wat
een willige armoede hoor ick over 't gantsche Nederlandt ? Souder
wel eenigh volck onder de Sonne zijn, die met dese verkoren raserijen bevangen zijn soo seer als wy? het mach wel, maer ick denck
het niet."
W. de Baudous, opdracht van Edipus en Antigone (1618) :
„Sooder eenighe uytheemsche woorden in zijn / soo denckt dat het
uyt een uytheemsche tael over-gheset is / ende datter daerom te
meer in gheslopen zijn als daer wel anders soude wesen."
S. Coster, voorrede van Isabella (1618) : „ Elck spreect gangbare
tale, sonder dat de Hollantsche met het lenen van wtheemsche
woorden onteert wort."
G. van der Eembd, voorrede van Sophonisba (1620): „Doch ik
keere tot het werck selfs; nadien my dunkt / dat ick 'er eenige hoor
ginnichen op eenighe herschapene ende verschaefde woorden /
die 'er haer te veel / doch my te weynich in zyn. Al hun bewijsreden / dat dese herschepping ende verschaving der woorden niet
goed en is / rust daer op: Indien het dus lang wel geweest is / het
zal voorder wel zijn. Vrienden / dit is de wegh niet / om een zuyvre
sprake te krygen; daer nochtans by ons tot dien eynde so goeden
middel is / als by den Romeynen oyt geweest is / ofte by eenighe
andere Volkeren oock is. Indien my yemand hier tegenwerpt /
dat wy gedwongen zijn / (hoe noode oock) met anderer talen hare
woorden ons te behelpen / als Hebreeuse / Griexse / ofte Latijnse;
dien sal ick antwoorden / dat de gelyckheyd der Hebreeuser ofte
Persiser woorden niet en bewijst dat wy die van haer ontleent
hebben: Want dan moeste volgen / dat / of wy in haer Land die
gehaelt / of sy ons die alhier t' huys ghebracht hadden: waer af
geen sekerheyd is. Van den Romeynen kan sulcx gegist worden;
van den Grieken wederom niet. Aengaende de Hebreeuse woorden; of ick zeyde / dat de Nature die ons mede gedeylt hadde? wie
sal my anders bewysen? Nu / het sy soo 't wil / yeder doe syn
uyterste om voor uytheemsche inlandse in te voeren / ende zal
danck behalen. Moeten wy dan noch evenwel met anderer Volkeren veders pronken / so zijn wy noch in dien deele also goed als de
Romeynen ofte Latijnen / die hare Tael met griecksche woorden
op-gepronckt ende luyster gegeven hebben; ende noch dagelijcks
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hare Hooft-namen / zo van Konsten / als van gedeelten der selve /
met grieksche bloemen vercieren."
Het purisme is ouder dan de zeventiende eeuw. Reeds de
Italianen, zooals Vida, Daniello en Partenio, hadden het aanbevolen. Dat behoeft ons niet te verwonderen in een land,
waar de eigen taal zich reeds geheel als gelijke van het Latijn
had doen erkennen. In Frankrijk had men het gaarne overgenomen, zooals bijvoorbeeld uit Henri Estienne's Projet du livre
intitulé: de la Précellence du langage francois blijkt. Ook Engeland nam deel aan deze beweging. Dat Nederland niet achterbleef, is van algemeene bekendheid. In 1553 was Jan van der
Werve's Schat der Duytscher Talen verschenen, en in 1561 schreef
Coornhert zijn voorrede bij de vertaling der Officia Ciceronis,
waarin hij, evenals later Jacob Duym, het gebruik van bastaardwoorden, als zij reeds ingeburgerd zijn, verdedigt. 1 ). Het jaar
1584 bracht de Twe-spraack van de Nederduitsche Letterkunst,
waarin met de grootste strengheid op een volstrekt purisme
aangestuurd werd. Spieghel's verdere geschriften toonen overvloedig aan, hoezeer het hem met dit streven ernst was. De sterke
nadruk, die op de wenschelijkheid van een zuiver gebruik der
eigen taal gelegd werd, houdt nauw verband met het ontwaken
van het besef van nationale waardigheid. „Eigen volk, eigen
taal" was de grondgedachte van het puristisch streven. Reeds in
1 555 had Cornelis van Ghistele opgemerkt, dat elke taal haar
eigen zeggingswijze heeft, en nog in 1659 zeide Joan Blasius
het hem na.
Het streven der puristen sluit op zich zelf geen oordeel in
omtrent het vraagstuk van den eenvoud en de begrijpelijkheid
der taal. Noch Spieghel noch Hooft was het om soberheid van
uitdrukking te doen, en die hebben zij, ondanks — of liever
dank zij — hun purisme, ook niet bereikt. Uit de zoo even aangehaalde woorden van Govert van der Eembd blijkt, dat ook
deze zich uitsluitend zuiverheid, geen eenvoud van taal tot doel
stelde. Het purisme leidde velen tot het smeden van nieuwe
en het snuffelen naar oude woorden, en de taal die door zulke
bewerkingen ontstond, was allerminst sober en begrijpelijk. Wie
met Ronsard had willen „faire un lexicon des vieils mots d'Ar') Vgl. Kooiman, De Twe-spraack vande Nederduitsche Letterkunst.
VAN HAMEL.
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tus, de Lancelot, et de Gauvain", zou daarmede het democratisch streven onzer classicisten stellig niet gediend hebben.
Gedurende de eerste helft der zeventiende eeuw gaat het
streven naar eenvoud nog niet innig met dat naar zuiverheid
van taal samen. Wel heeft een dichter als Bredero op beide aangedrongen, doch de eenheid, die uit de twee bewegingen groeien
moest — d. i. het classieke Nederlandsch —, hebben hij en zijn tijd
niet gevoeld. Het tot stand brengen dier eenheid-genot
is Vondel's werk geweest. Zijn Aanleidinge ter Nederduytsche
Dichtkunste is daar voor een belangrijk deel aan gewijd. Na hem,
bij de Fransch-classicisten, is de eisch, dat des dichters taal eenvoudig en zuiver zij, gebiedend geworden. Het Rationalisme liet
geen afwijking van het gewone spoor meer toe, en Andries Pels
toonde zich een trouw volgeling zijner Fransche meesters, toen
hij zich in Gebruik én Misbruik des Tooneels over Jan Vos' Aran
en Titus aldus uitliet:
„Al wie tucht, en réd'lykheid bemind,
„Of houdt van voeg'lyk, én natuurlyk spreeken, vind
„Zeer weinig smaak in zulk opsnijen, én zulk raazen.
„'t Was échter 't Spél, 't wélk toen de meeste jonge Baazen,
„Die zich bemoeiden mét de kunst, tot volgers had
„Door 't waanen, dat hierin geen kleine nadruk zat,
„Verstaanelyke taal van 't Schouwtooneel te schoppen,
„En 't oog der Kyk'ren met veele Opgesmukte poppen
„Van ongelyke kunne, én oude; 't hart met moord,
„En wreedheid, als die na hun oordeel 't meest bekoord;
„En 't oor met weidsch gesnor van woorden te vermaaken."
Toch hebben de Nederlanders zich op het gebied der taal niet
als één man onder het Fransch-classistisch juk gebukt. Daartoe waren de nationale tradities te sterk, vooral ook doordien
buiten het drama een hoogdravende taal gebruikelijk bleef. De
Franschen hadden voor het epos een hooger geschoeide taal toegestaan dan voor het treurspel; bij ons hield men die twee soorten niet zóó streng uiteen, of ook in het treurspel werd soms
een taalgebruik gevolgd, dat Boileau episch genoemd zou hebben. Van invloed daarop was ongetwijfeld de houding van Lodewijk Meyer, die op het stuk van taal en stijl nooit Fransch-classicist geworden is. In zijn voorrede bij A. L. Kok's Radt van
Avondtuuren (1653) prees hij in dat stuk „de hoogh-draaventheidt van woorden, de overdrachtighe wijzen van spreeken, de
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reeden-rijk-konstighe oppronkingen; de zoet-vloeyentheidt der
vaerzen". Zestien jaar later, toen hij de Verloofde Koninksbruidt
in het licht gaf, was hij blijkbaar niet van inzicht veranderd.
Immers vóór de uitgave had hij in de taal veranderingen aangebracht en zijn stuk daardoor „met wat deftigheidts hoogher doen
draaven, eenighe verouderde zinryke woorden, daar toe uit den
schimmel voor den dagh ghesleept, en andere nieuw ghesmeede
invoerende ". Meyer nam dus in 1669, nog het standpunt der
zestiende-eeuwsche puristen in. Zelfs in 1698 treedt een geest
Elger, die in de opdracht van-verwanthmopiW.de
zijn Pyrrhus koning van Epieren verklaart: „Vorders zyn sommige hardigheeden, die by naukeurige kenners voor misslaagen
zouden kunnen worden aangezien, niet door onkunde ingesloopen, maar hebbe in dezelven het spoor van veele vermaarde
digters gevolgt." Al zien wij de Fransch-classieke tragedie der
achttiende eeuw in het algemeen het spoor van Pels en Boileau
volgen, en al sluit de kunstleer dier eeuw zich in het algemeen
bij die practijk aan, het is ongetwijfeld van niet geringe beteekenis, dat bij het begin dier eeuw ook het oude rhetorische beginsel nog niet geheel uitgestorven was. Immers het is juist die
eeuw, die aan de vermaarde 'Parnastaal' het aanzijn schenken
zou.
Een andere eisch ten aanzien der taal, die in de tweede helft
der zeventiende eeuw steeds met meer klem uitgesproken werd,
is deze: dat de taal gekuischt moet zijn. De grofheid der oude
kluchten, het noemen der dingen bij hun naam paste niet langer bij
het karakter der toenmalige samenleving. Ook in andere landen
is hetzelfde verschijnsel waar te nemen. In Engeland begon het
streven naar strengheid op het tooneel tijdens de puriteinsche
republiek, in Frankrijk had Rapin in zijn Réflexions sur la Poétique d'Aristote (1674) het blijspel een „school van zedenverval"
in stede van een „les in de deugd" genoemd. Dat de periode van
Willem III bij ons een zelfde stemming met zich sleepte, was te
verwachten. De tijden van Bredero, die onreine zeden erger vond
dan ruwe taal, waren voorbij.
Vooral in herdrukken van oudere werken komt het streven
naar taalkuisching in de laatste dertig jaren der zeventiende
eeuw naar voren. Joan Blasius maakte in den derden druk zijner
Edelmoedige Vyanden (1671) de taal zachter en minder aan-
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stootelijk, ofschoon hier van het verwijderen van eigenlijke
grofheden nog geen sprake behoefde te zijn. Anders was het met
H. Roelandt's Biron, waaruit veertig jaren na het verschijnen
van het stuk, d. w. z. in x681, alle vloeken en aanstootelijkheden verwijderd werden. De schouwburgregenten hadden dat
trouwens geëischt, en Pels noemt in zijn Gebruik én Misbruik des
Tooneels den Biron ook als een voorbeeld van ongepaste taal.
A. Leeuw bewerkte in 168o in zijn Liefdendokter
dendokter Molière's L'Amour
médecin voor ons tooneel, omdat de oude kluchten aanstootelijk waren, en de regenten dat niet meer voor het voetlicht duldden. Johan Pluymer's Verliefde Lubbert (1678) is een gekuischte
bewerking van A. Boelen's Bedrooge Vryer (1649). De leden
van Nil Volentibus Arduum lieten, toen zij in 1678 met hun
Wanhebbelyke Liefde een bewerking van Quinault's Mère Cocquette aan het Amsterdamsch publiek schonken, daaruit „sommige spreekwijzen, die eenigzints ruuw, óf aanstootelyk gevonden wierden", met opzet weg. Ludolf Smids wees in zijn Aenmerkingen uitdrukkelijk op het verkeerde van het gebruik van „laage
straattaal" '). Zoo werkten allen mede, om de litteratuur in
het algemeen en het tooneel in het bijzonder ook ten aanzien
van het taalgebruik naar den geest des tijds te richten. Dat
mocht zijn voordeelen hebben, maar de nadeelen waren stellig
niet minder.
Iets anders dan het kuischen der taal is het besnoeien en polijsten der verzen, waar deze niet glad genoeg vloeiden of niet
aan alle regels der grammatica voldeden. De classieke geest had
deze gewoonte erin gebracht. Evenals op het voetspoor der
Ouden van den dichter studie en kennis verlangd werden'),
zoo moest hij zich ook in zelfcritiek oefenen, en niet ongetoetst
alles laten staan, gelijk het bij eersten aandrift op het papier gevloeid was. Horatius had het duidelijk gezegd (Eilist. II, 2,
Iog vg.) :
,,At qui legitimum cupiet fecisse poema,
,,Cum tabulis animum censoris sumet honesti."
Zoolang de taal zich nog vormen moest, zooláng haar juist en
regelmatig gebruik nog niet vaststond, moest de zelfcritiek ook
1 ) Zie hierover Kalff, Literatuur en Toonel te Amsterdam in de
dr., bl. 138 vg.
$) Vgl. boven bl. 43 vgg.
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wel streng toegepast worden. Nog verkieselijker was trouwens
het beoordeelen door anderen, wien men zijn geschriften vbór
de uitgave ter „betutteling" toezond. Ook dit had de Romein
leerdichter aanbevolen (Ars Poetica, 386 vgg.) :
-sche
„Siquid tamen olim
„Scripseris, in Maeci descendat iudicis aures
„Et patris et nostras nonumque prematur in annum
„Membranis intus positis."
Hoezeer onze dichters, althans degenen, wien het classieke
ideaal voor oogen stond, erop uit waren zoowel eigen werk als
dat van elkander ernstig te beoordeelen, is bekend genoeg 1).
De taalregels stonden nog niet alleszins vast, de regels der kunst
waren moeilijk en slechts ten deele doorgrond, wat wilde men
wijzer doen, dan zich zelf wantrouwen, vooral de eerste ingeving?
Toen Vondel in zijn Aenleidinge den raad gaf, eigen werk altijd
door „eenen Aristarchus, ja verscheide keurmeesteren" te doen
keuren, beval hij daarmede anderen aan, wat hij zelf reeds lang
in practijk bracht. Dergelijk raad vragen bij kunstvrienden toch
was slechts de voortzetting van het gezamenlijk zoeken naar de
regels der taal, gelijk hij het met Hooft en Reael bij het vertalen
van Seneca's Troades beproefd had.
In den Fransch-classieken tijd werd het polijsten van eigen
werk en het „betuttelen" van dat van anderen een manie. Lodewijk Meyer had zijn Verloofde Koninksbruidt in 1652 ontworpen,
en in 1668 verscheen het stuk in het licht. Te hooi en te gras had
hij eraan gewerkt, het dan weer jaren laten rusten, en toen de
hoop eenmaal verkeken was, dat het in 1665 bij de opening van
den verbouwden Schouwburg dienst zou mogen doen, had hij het
aan dezen en genen zijner vrienden toegezonden „nevens vrienlijk verzoek van hun oordeel daar over, en aanwijzinge zijner ghebreecken". Das was nu eens echt volgens Horatius' wet gehandeld! Tien jaar later waren de rollen omgekeerd. Nu was Meyer
de man, bij wien men volgens Pels' Horatius Flaccus Dichtkunst
raad kon halen:
„Indien gy een gedicht vertoont aan Dokter Meyer,
„Die zal u zeggen, daar , verbeter dit en dat."
Raadzaam bleef het intusschen, om, alvorens bij dezen offi') Vgl. hierover Kalff, a. w., bl. 134 vgg. Vooral het over de wederzijdsche critiek
van Brandt en Vollenhove opgemerkte teekent de opvattingen.
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ciëelen Aristarchus aan te kloppen, zelf de verzen te likken en te
polijsten, voor zoover het beperkte eigen oordeel dat toeliet. Dat
toch had niet alleen Horatius geraden, maar ook de Fransche
kunstwetgever van den nieuwen tijd, Boileau, in zijn Art Poétique
(I 172 vgg.) :
„Vingt fois sur le métier remettez vostre ouvrage:
„Polissez-le sans cesse, et le repolissez.
„Ajoutez quelquefois, et souvent effacez."
Onnoodig te zeggen, dat Boileau's goede raad niet in den wind
geslagen werd. De eeuw der dichtgenootschappen en der taalvitterijen stond voor de deur.
De belangrijke vraagstukken, die de diepere beteekenis der
poëtische vormen betreffen, in Italië met voorliefde bestudeerd,
en ook elders met belangstelling besproken, trokken in ons land
weinig de aandacht. Het was nu eenmaal niet de wijsgeerige kant
der litteraire theorie, dien de dichters in hun gezichtsveld betrokken. Wat de eigenlijke beteekenis der dichtmaat was — „discreta
quantitas", gelijk Scaliger haar noemde —, in hoeverre het metrum
in de poëzie onmisbaar was, zooals Castelvetro tegen het gevoelen van vele anderen in had betoogd, welke overeenstemming
er tusschen klank en zin behoorde te bestaan, — ziedaar problemen die geen Nederlandsch zeventiende-eeuwer aanroerde.
Wanneer wij de litteraire theorie ten onzent met die van Engeland in denzelfden tijd vergelijken, staat de balans niet in ons
voordeel. Een stuk als Cowley's voorrede bij zijn Davideis had
hier niet geschreven kunnen worden. Alles, wat buiten de lessen
van Horatius ligt, trok hier amper de aandacht, alles, waar geen
dogmatische regelen der kunst uit af te leiden zijn, werd hier
nauwelijks de vermelding waard geacht.
De opmerkingen, die wij bij onze dichters over prosodie aantreffen, zijn tot het zuiver formeele beperkt. Men wil het eigen
gebruik verklaren of verdedigen, vooral wanneer dat van de
gewone vormen afwijkt, en acht zich dan genoodzaakt over een
of andere prosodische kwestie een meening uit te spreken. Wat
schrijvers der Twe-spraack in hun vijfde hoofdstuk beoogden
te geven, een overzicht over de Nederlandsche prosodie, is gedurende de gansche zeventiende eeuw niet meer in zulk een volledigheid samengesteld. In de bedoelde passage der Twe-spraack
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werd, onder invloed der classieke prosodie, een regelmatige afwisseling van lage en korte syllaben bepleit, iets waarvan de
rederijkers, gelijk de schrijver der Twe-spraack opmerkt, nooit
gehoord hadden, doch dat in de „liedekéns", om de muzikale
eischen, steeds in acht genomen was. Het merkwaardige daarbij
is, dat men in 1584 toch reeds voelde , dat onze taal, met haar
vele „eensilbige grondwoorden" zich naar dien jambischen regel
van lang en kort niet gewillig schikken wilde; „doch dunckt mij ",
zoo heet het, „datmen meer na den aard van onse spraack als
na den voet der Latynisten moet te werck gaan". Waarin die
aard van onze taal evenwel bestond, m. a. w. de beteekenis van
het syllabisch accent voor onzen versbouw, daarop komt de Twespraack niet. Ook in andere opzichten is de nieuwe tijd hier nog
niet bereikt. De lengte van den versregel blij ft onbepaald —
„tusschen de x ende xiiii silben" — al schijnt de schrijver zich
als ideaal te stellen regels met een volkomen gelijk aantal sillaben,
waarvan die met een slepend einde één lettergreep langer dan die
met een staand einde. Voor het overige verloochent de Twespraack haar herkomst uit de rederijkerswereld niet: tal van
rederij kerskunstj es worden nog als poëtische vormen aangeprezen.
Van een volkomen breuk met de oude tradities, zooals Du Bellay
en Ronsard die in Frankrijk hadden bewerkt, is dus voorshands
geen sprake.
Van de dichters, die het tijdperk der zeventiende eeuw geopend
hebben, spreekt Jacob Duym het uitvoerigst over prosodie. In
bijna ieder opzicht sluit hij zich bij de opvattingen der Twespraack aan, al is hij reeds wat strenger in het formuleeren van
regels. In zijn voorrede van de Nassausche Perseus (1600) gebruikt
hij uitsluitend versregels van twaalf of dertien lettergrepen en
neemt zooveel mogelijk een jambische afwisseling van lange en
korte syllaben in acht. Dit noemt hij de „Fransoische maet",
waarover hij in zijn opdracht van het Spiegelboeck nog iets uitvoeriger spreekt. Daar toch voegt hij eraan toe, dat de twaalf
versregels bij de Franschen „masculine", en die van-sylabige
dertien lettergrepen „feminine" heeten, terwijl zij een „cesure of
afsnijdinge" na de zesde, vierde of vijfde lettergreep plegen te
maken. In de voorrede van het Spiegelboeck, die op de opdracht
volgt, wijst Duym op de talrijke dichtvormen, welke zoowel de
Romeinen als de Franschen hadden, en wil om die reden van de
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vele rederijkersvormen, die onze taal eigen zijn, — hij noemt „Refereyn-dicht, regel-dicht, overander -dicht ", — geen afstand doen.
In dit opzicht heeft hij dus het standpunt der Twe-s/raack nog
niet verlaten. Evenwel staat hij in elk tooneel zijner „Spiegels"
slechts één dichtvorm toe. Somtijds volgt hij de „Fransche maniere" — d.w.z. den jambischen vorm —, somtijds telt hij alleen
de syllaben, — dus zonder op het kort of lang te letten —, maar
wat hem het in acht nemen eener streng jambische wisseling van
quantiteit moeilijk maakte, heeft hij niet begrepen. Het is in
onze taal voor de prosodie nu eenmaal van ondergeschikte beteekenis, of de lettergrepen „lang" of „kort" zijn, en het punt, waarop het in de allereerste plaats moet aankomen, is de klemtoon.
Dat kon jacob Duym echternog niet inzien; daartoe moest de poëzie
zelve eerst, in de werken van Hooft, Huyghens en Vondel, een
hooger vlucht nemen. Gevoeld heeft hij het intusschen wel. Wanneer de taal dreigde al te zeer gedrongen te worden, verwaarloosde hij ook in de „Fransche maet" de lengte der syllaben; er
waren namelijk, zooals hij zegt, altijd „eenige dingen die onverandert opde behoirlicke maet niet en connen gebracht worden ".
Wie Duym's geschriften leest, komt onder den indruk, dat er
heel wat van die dingen geweest zijn, en dat zijn practijk dan ook
geenszins aan zijn theorie beantwoordt. De feitelijke ontwikkeling
der prosodie zou echter een punt van onderzoek op zich zelf moeten vormen; ons houdt thans slechts het theoretisch denken bezig. Wij staan hier voor een van die gevallen, waarin de theorie
en de practijk elk haar eigen weg zochten.
Op voorbeeld der Franschen bepleitten onze dichters voortaan
aansluiting bij de classieke prosodie, bepaaldelijk bij de jambische
versmaat. De pogingen, aangewend om ook in onze taal lange en
korte lettergrepen te onderscheiden, waren natuurlijk ter mis
zich dan ook in de practijk der dichters-lukingvorbestmd.T
het wezen der Nederlandsche metriek tegenover de Fransche 1)
van lieverlede begon af te teekenen, kon men tot het inzicht geraken, dat onze „jamben" nooit op het beginsel van de lengte
der syllaben opgebouwd konden zijn. De zeventiende-eeuwsche
poëzie werd door het steeds strenger in acht nemen eener wisseling van al en niet geaccentueerde lettergrepen steeds volmaakter;
1 ) Of liever: wat Duym en de zijnen voor de Fransche metriek hielden. Vgl. J. van
der Eist, Neophilologus, II i vgg.
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daardoor moest van zelf de beteekenis van den klemtoon voor
den versrhythmus duidelijker aan het licht treden. Het is belangrijk waar te nemen, hoe iemand als Huyghens langzamerhand tot
het besef van den eigenlijken toestand gekomen is.
In 1624 voerde Huyghens een gedachtenwisseling met Hooft
over de metriek der Nederlandsche poëzie 1). Hier bepleitte hij,
evenals de Twe-spraack en Jacob Duym het hadden gedaan, een
strenge afwisseling van lange en korte lettergrepen in „jambische"
verzen, waarnaast hij het tellen der syllaben ook noodig bleef
achten. Die regelmaat in de quantiteit verlangde hij vooral met
het oog op de bijbehoorende muziek, waarvoor immers gelijkheid
in den „val" der verzen noodzakelijk was. Om dezelfde reden, die
Huyghens hier opgeeft, was ook volgens de Twe-spraack in de
„liedekens" steeds de wisseling in quantiteit der syllaben in acht
genomen. Wat haar geschiktheid voor een zuiver jambischen
rhythmus aangaat, achtte Huyghens onze taal boven de Fransche
en de Italiaansche verheven; in die talen toch stonden te dikwijls
twee ,,,lange" syllaben na elkander. Van de beteekenis van den
klemtoon had Huyghens toen klaarblijkelijk nog geen idee. Een
veertig jaar later zou hij echter niet meer van de lengte der syllaben, doch uitsluitend van het accent spreken. Bij een muzikaal
man als hij was kon een zoodanig inzicht moeilijk uitblijven, en
evenals de muziek hem vroeger eerst op het denkbeeld gebracht
had, dat de versrhythmus niet uitsluitend op het beginsel van
een vast aantal syllaben in den versregel kon berusten, voerde
zij hem later tot het besef, dat het belangrijkste element van
dien rhythmus de klemtoon is. In de briefwisseling, die hij in
1663 met Corneille voerde 2 ), trachtte hij zelfs aan het Fransch
dezelfde regelmatige accentwisseling op te dringen, die hij voor
het Nederlandsch onmisbaar oordeelde. Hij kon toen twee talen
van zoo uiteenloopend karakter over één kam scheren, daar hij
den poët ;schen rhythmus uit den muzikalen afleidde. En deze
laatste kon natuurlijk voor alle talen slechts dezelfde zijn. „Je
vous couche donc cela", zoo schrijft Huyghens aan Corneille,
„pour un argument indisputable de ce qu'il est aussi beau et
aussi inévitablement nécessaire de s'attacher à cet accent naturel
en toutes les syllabes du vers qu'en celle de la cesure du milieu,
1) Afgedrukt in Hooft's Brieven, dl. I bl. 434 vgg.
2) Zie Worp, Briefwisseling van Constantijn Huyghens, no. 6093.
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veu qu'en ce faisant vous ne scauriez incommoder ni le lecteur
ni le musicien, ni ce dernier vows desjouster, ni l'autre vows faire
tort en lisant, ne fust it qu'un enfant d'escole."
Huyghens' opvatting over den versrhythmus, en vooral de afhankelijkheid, waarin hij dezen tegenover den muzikalen rhythmus plaatste, moest tot een strenge metriek voeren. De regelmatige afwisseling eerst van lange en korte, later van al of niet
geaccentueerde lettergrepen, die hij verlangt, laat voor een vrij
gebruik geen ruimte open. Veel moderner in dat opzicht was
Hooft, die voor zijn prosodie niet bij de Classieken, doch bij de
Italianen en Franschen, niet bij de theoretici, doch bij de dichters
in de leer ging. Met zijn fijn gevoel voor rhythmiek heeft hij de
metrische waarde der syllaben in het Nederlandsche vers nooit
naar haar „lengte" of „kortheid" berekend, doch uitsluitend naar
het accent of, gelijk hij het noemde, den „bijclanck". Te gereedelijker kon hij dat doen, daar volgens hem ook de Italianen en
Franschen die practijk volgden. Reeds in den Groet, dien hij in
1615 bij zijn Granida schreef, doch niet drukken liet, staat te
lezen, dat die beide volken „de lanckheit der silben naar de bij
nemen", hetgeen hij met voorbeelden uit Petrarca, Ariosto-clank
Tasso en Du Bartas toelicht. In hoeverre deze meening, althans
voor de Fransche metriek, juist mag heeten, is een vraag, die ons
niet behoeft bezig te houden. In ieder geval bleef Hooft bij het
eenmaal ingenomen standpunt. Negen jaar later zegt hij in zijn
gedachtenwisseling met Huyghens hetzelfde nog duidelijker:
„Sylben, kort genoegh om in Latijnsche veersen daervoor te
strecken; vindt men weinigh in Neerduitsch; ende zullen ons, zoo
't schijnt, met de lanckheidt oft kortheidt van den bijklanck aengewezen, moeten genoeghen." Toen gaf Huyghens dat nog niet
toe, maar in 1663 had hij zich tot Hooft's meening bekeerd. Trouwens ook in andere opzichten had Hooft al op jeugdigen leeftijd
een merkwaardig juist inzicht in het wezen van de rhythmen
onzer taal. Immers de onafgebroken afwisseling van sterke en
zwakke accenten in haar strengsten vorm, welke eenmaal de dood
der Nederlandsche verzen zou worden, heeft Hooft nooit bepleit.
Aan Huyghens schrijvende, verdedigde hij het gebruik van „dry
mengelmaten" tegenover „éen eenparighe", d.w.z. van verzen,
waar trochaeën met de jamben wisselden, tegenover de zuiver
jambische. Of, zooals het in den Groet bij Granida staat: de „ge-
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meene maet" is — v — v —; de „eerste verandering" is
— —, de „tweede verandering" u — — ^ u —, en de „derde
verandering" — u — v v —. Al was dit geen regel der Franschen,
zegt Hooft, hun beste dichters hadden het zóó in practijk gebracht, en voor zijn eigen oor was het zóó welluidend. Het is jammer, dat Hooft te veel man van de wereld was, om zijn theorieën
verder uit te werken en in het licht te geven. Immers, hoe weinig
bevredigend ze ons ook mogen voorkomen, Hooft was op dit gebied zijn tijd verre vooruit 1).
De meeste onzer dichters bleven, ook toen de accentuatie van
den alexandrijn reeds geheel zuiver geworden was, in navolging
van Ronsard van „jambische" versmaat spreken, en zij zagen
daarin nog steeds een wisseling van „lange" en „korte" syllaben.
Ook in andere prosodische eigenaardigheden ging de oude tijd
niet snel ten onder. Zoowel de Twe-spraack als Jacob Duym
wenschten verschillende versvormen der rederijkerspoëzie, zooals
refereinen, kreeft-dichten e.a., voor den nieuwen tijd te behouden. Ook toen het Classicisme gestadig veld won, kwamen enkele
eigenaardigheden der rederijkerspoëzie weer van tijd tot tijd opduiken; ja zelfs kwam de smaak voor litteraire kunstjes, zij het
ook in moderner trant dan de dobbelsteerten en kettingdichten,
allengs weer boven. Het is bekend, hoe lang het middenrijm
nog in gebruik bleef. In 1635 verklaart Th. de Coningh in de
voorrede van zijn Onderganck van de Monarchye der Persen ende
rampsaligh eynde van Darius, dat hij weliswaar geen Cats, Hooft
of Huyghens is, maar dat hij toch als beginneling recht meent te
hebben op een welwillend oordeel, vooral omdat zijn „Verssen
altemaal, niet alleenlick in het midden, maar oock vele der selve,
noch op andere plaetsen rijmen". Hij moet dus de verdiensten
van een dergelijk kunststuk niet laag aangeslagen hebben. Cornelis Udemans, die een Nederlandsche Tragi-comedie, vertoonende
het gewoel der voorledene en tegenwoordige oorlogen van de Ver
Nederlanden schreef, was ook een rijmkunstenaar, die-enichd
zijn talent allerminst nutteloos achtte: „Ik heb het heele Werck
(om te beter van buyten te konnen leeren) met een dobbel-slag
1 ) Vgl. over dit alles Kossmann, Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde,
XXXVI 132 vg. Merkwaardig is, dat Hooft, gelijk Kossmann aantoont, in de uitgave
zijner Gedichten van 1636, velerlei veranderingen in den tekst aanbracht, om een regelmatige accentwisseling in te voeren.
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van Rijm ghemaeckt." Joan Blasius betoont zich in zijn Dubbel
en Enkel (1670) nog zóó weinig los van den ouden geest der allegorie, dat hij deze zelfs in den prosodischen vorm van zijn spel
poogde uit te drukken. Immers in de opdracht deelt hij mede, dat
hij Plautus' Menaechmi onder dezen titel vertaald heeft „so ter
bedenkking hunner geboorte, die onder Enkkele persoonen in een
dubbele verlossing bestond, als ten aansien van het gunt in de
saakke self voorvalt, daar men ydel, die meer als enkel is, door
de gelijkformigheid dubbel keurt; behalven dat de maniere van
rijm hier ook iets toe doet, waar in dubble wel met of staande
regels met een gelyk-luidende enkkele reegel het klap-rijm maakken". Zelfs Nil Volentibus Arduum was van dergelijke kunstjes
niet afkeerig. Alsof de leden van dat genootschap wilden toonen,
dat zij ook op dit gebied niet voor hun concurrent Blasius behoefden onder te doen, hadden zij in De Malle Wedding of Gierige
Geeraard (1677) ook eens hun beste beentje voorgezet. Zij vroegen
daar de bijzondere aandacht voor „het rijm der vaerzen, die
niet altijd ééne streek van langte, en rij ming gegeeven is; maar zo,
als 't vallen wilde, nu lang, nu kort, én dan na élkanderen, dan
over 's hands gerymd zyn, gelyk ons weetens noch nooit in éénig
Nederduitsch Tooneelstuk gepleegd is geworden". Hoe zouden
Pels en de zijnen geschrokken zijn, had iemand hun verteld, dat zij
eigenlijk de geestelijke nakomelingen der rederijkers waren! Toch
toonen dergelijke kunststukjes, die gedurende de gansche zeventiende eeuw telkens weer opduiken, den draad, die de kameristen
der zestiende en de dichtgenootschappers der achttiende eeuw,
zij het veelal op nauwelijks zichtbare wijze, met elkander verbindt.
De rhythmische vormen der Renaissance waren uit Frankrijk gekomen. Uit de werken van Ronsard hadden onze dichters
de jambische verzen leeren kennen, zijn Abrégé de l'Ari Poétique
bleef nog langen tijd de bron, waar men voorschriften voor de
eigenlijke verstechniek zocht. Groot was de behoefte daaraan
evenwel niet. Het lag in de natuur, dat de Nederlandsche poëzie
zich langs haar eigen wegen ontwikkelde, zonder raad te vragen
bij vreemden, wier taal zoo gansch andere eischen stelde. Onze
groote dichters hadden weldra een zoo vasten grondslag voor
een nationale verstechniek gelegd, dat volgende geslachten zonder uitheemschen steun daarop voortbouwen konden. Dientenge-
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volge voelden de Hollanders zich juist op het stuk van prosodie
onafhankelijk van het buitenland -- wat zij met betrekking tot
den bouw van treurspelen en dergelijke onderwerpen niet be weerd zouden hebben —, en daar zij er nog niet toe kwamen, uit
zich zelf theoretische vraagstukken te stellen en naar een oplossing daarvan te streven, werden metriek en rijmkunst in hun
geschriften verwaarloosd. Het is eenerzijds deze onverschilligheid
voor den theoretischen kant der prosodie, en anderzijds de onmogelijkheid om lessen voor de moderne verstechniek uit de
Classieken te puren, die onze bronnen voor de kennis van het aesthetisch denken der zeventiende-eeuwers juist in dit opzicht zoo
bijzonder schaars doen vloeien. Had men bij Horatius of een anderen Romeinschen schrijver voorschriften over prosodie gevonden,
die ook voor den modernen tijd bruikbaar konden zijn, men zou
er reeds uit de kracht der gewoonte zijn aandacht aan gewijd
hebben. Nu echter alleen een Fransch dichter aangehaald kon
worden, meenden de meesten het evengoed met de door eigen
krachten verworven wijsheid te kunnen stellen.
Toch sloeg hij, die behoefte had om alle zaken tot haar diepsten grond na te speuren, streng dogmatische geest bovendien,
Ronsard nog eens na: dat was Vondel. Toen hij zijn Jeptha voorbereidde, en daarbij de voorschriften van alle meesters en wetgevers der kunst van Aristoteles tot Castelvetro nalas, om zijn
tragedie des te heerlijker te doen uitstralen, moest hij in zake
prosodie raad zoeken bij Ronsard. Van dien leerde hij, dat hij
ditmaal niet in alexandrijnen, doch in verzen van tien of elf lettergrepen moest schrijven. Want Ronsard was de man, zegt het
Voorberecht, die „deze dichtmaet hooghdravender oordeelt, en
beter van zenuwen voorzien, en gesteven dan d'Alexandrijnsche,
van twalef en dertien lettergreepen, die, zoo veel langer, naer
zijn oordeel, flaeuwer vallen, en meer op ongebonde rede trecken;
ten zy deze, uit eenen uitnemenden meesters koker komende,
zich verheffen, gelijck uitheffende schilderijen, en rijck gestoffeert
en doorwrocht, van gemeénen kout en ommegank verre afgescheiden zijn". Wij zouden zoo zeggen, dat Vondel deze laatste uit
ringsclausule gerust op zijn eigen alexandrijnen had kun -zonde
toepassen, en dat zijn Jeptha daarbij gebaat geweest ware.-ne
Maar het geloof van den grooten man was sterker dan zijn zelfvertrouwen.
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Alleen de Fransch-classicisten hebben Ronsard's A brégé met
gelijke belangstelling bestudeerd als Vondel. Dat geldt althans
van Lodewijk Meyer, die den Franschen dichter nauwkeurig
gevolgd heeft. In zijn Ghulde Vlies paste hij diens voorschriften
aldus toe:
„Den menschen dan heb ick een stijl toeghepast, den welke tooneelspeelen eighen is, naamelyk, die laegher draaft, als in helden
vermits men in de zelve het leeven nabootst, waar in men-dicht,
nooit zo hooghdravend spreekt, als een Heldendichter verplicht is
te schrijven: en na dien laegheren stijl de dichtmaat ghevoegt,
welke allernaast op de onghebondene reeden trekt, naamelijk
d'Alexandrijnsche, die twaalf en dertien letterghreepen behelzende van Ronsard gheoordeelt wordt allerflaauwst te vallen, en daarom bij de Fransche Tooneeldichters, wier voetstappen de Duit
Latijn -schenatrd,iplnghevordtis;jk
om de zelfde reeden, hunne versus Iambici ghebruiken. De-sche,
Ghóden daarenteeghen hebben wy met de verheevenste stijl der
helden- en leerdichters ghepooght op het tooneel te brengen; en
ten dien einde hun doen redeneeren onder malkanderen met vaerzen van tien en elf letterghreepen, welke na 't oordeel des zelfden
Ronsards, hooghdraavender, en met meerder dreun brommen, dan
de voorghaande, en, het rijmwoordt te korter ghemoetende, beeter
na een ghebonden trant smaaken, en na den zwier van ghedicht
ghelijken. Dóch als zy teeghen de menschen reeden voeren, dien zij
orakelen en toekomende dingen verkondighen, welk eens Oft tweemaal voorvalt, hebben wy om de verandering allerhande slagh
van lange en korte reeghelen onder een ghemengeldt, die zonder
orde door elkanderen rijmen laatende, daar in den Heer Kórneille
en andere ghroote meesters in de kónst navólghende."
Corneille was de eenige, wiens regels over verstechniek
naast die van Ronsard ten onzent eenigszins de aandacht trokken. Dat blijkt althans uit de voorrede van de Wanhebbelijke
Liefde, waar de leden van Nil Volentibus Arduum verklaarden,
volgens zijn voorschriften de herhaling van denzel€den rijmklánk
binnen de zestig regels vermeden te hebben. Ze zijn daarin iets
vrijzinniger dan Jacob Duym, die „rediten" binnen de veertig regels afgekeurd had. Diep ging die studie van de Fransche prosodie echter niet. Zij, die bij ons Ronsard's geschriften raadpleegden, hebben er slechts enkele uiterlijke wenken aan ontleend. De
denkbeelden, die hij buiten zijn engere voorschriften over prosodie verkondigde, trokken in de zeventiende eeuw bij ons nauwelijks de aandacht. Maar die pasten toen ook niet meer bij de rich-
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ting des tijds. Ronsard's verheffing van eigen scheppingskracht
boven studie der Ouden zou bij de Hollandsche bewonderaars der
Classieken op zijn best een ongeloovigen glimlach hebben gewekt.
En zouden onze Fransch-classicisten zich niet een beetje
geschaamd hebben om te gewagen van het onderscheid tusschen
een „poète" en een „versificateur", waarvan men in de voorrede
der Franciade lezen kan? Voor zulke ideeën kon in de naj aren der
zeventiende eeuw niet veel invloed meer weggelegd zijn.
In ons land is de gewoonte, om op zich zelf staande verhandelingen over litterair-theoretische kwesties te schrijven, eerst in de
achttiende eeuw opgekomen. Vóór dien tijd diende de voorrede
als spreektrompet der dichters, wanneer zij hun denkbeelden
wilden verkondigen of verbreiden. Met de gestadig toenemende
neiging tot detailleering worden ook de kwesties, welke in de voorredenen behandeld worden, steeds subtieler en minder belangrijk.
Wij krijgen dan het voorspel van de taalvitterijen der achttiende
eeuw. Toen Corneille zijn Discours ingeleid had met een woord
over de spelling der taal, vond hij ook in dit opzicht hier te lande
weldra navolging. In de voorrede bij den tweeden druk van de
Gelyke Twelingen (1677) gaven de leden van Nil Volentibus Arduum rekenschap van hun eigenaardige spelling. Later zouden zij
de spelling in hun Nederduitsche Spraakkunst uitvoeriger behandeld hebben, doch dat werk is nooit verschenen. Ook Pieter Langedult bespreekt in de voorrede van zijn Christus Lydende en
Verheerlykt (1684) eenige spelkwesties. Hij waagt het daarbij zelfs
een zijdelingsche aanmerking te maken op het gebruik der accenten door Nil Volentibus Arduum en zijn volgelingen. Voor al zulke aangelegenheden moest de voorrede thans dienen!
Wij staan aan het begin der achttiende eeuw, de eeuw der wijs
maar ook de eeuw der onbeduidendheden. De tijd brak-gern,
aan, waarin men elkander om spelkwesties en allerlei grammaticale onnoozelheden in de haren zou vliegen. Maar ook uit een
andere eigenaardigheid der voorredenen na 168o blijkt de nadering
van een nieuwe eeuw .De voorrede neemt meer en meer het karakter van een geleerd vertoog aan. Waren wij tot dusverre slechts
gewend, dat de dichters voor kunstgenooten en belangstellende
leeken hun eigen inzichten in het kort blootlegden, thans zien wij
meer en meer verhandelingen in den trant der essay's of vertoo-
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gen in zwang komen, waar dé aesthetische vraagstukken met
achttiende-eeuwsche objectiviteit en ruimheid van belangstelling
behandeld worden. Het wetenschappelijk essay, dat ook hier allengs bekend werd, de Discours van Corneille en andere dergelijke
Fransche geschriften moesten daartoe leiden. Vooral historische
uiteenzettingen zijn voortaan geliefd. juist die zijn kenmerkend
voor den geest der achttiende eeuw, en het dogmatisch karakter
der zeventiende-eeuwsche kunstopvattingen moest daar langzamerhand voor wijken. Horatius zelf had trouwens in zijn beschouwingen over de koren in de tragedie het voorbeeld daarvan
gegeven, en Pels volgde hem in zijn Gebruik én Misbruik der Tooneels met een zeer uitvoerige beschrijving van de geschiedenis der
tooneelkunst.
De reeds herhaaldelijk genoemde voorrede van Langedult is
een typisch voorbeeld van zulk een geleerd vertoog. Om de kunst
te verdedigen, voert hij allerlei schrijvers, classieke en moderne,
in het veld, wier werken hij citeert en aan wie hij tal van historische argumenten ontleent. Nog dichter bij het achttiende-eeuwsch
vertoog staat Bernagie's voorrede bij zijn zinnenpel De Mode
(1698), waarin hij zich ten doel stelt een overzicht van de geschiedenis van het tooneelspel te geven. Hij beschrijft daar den oorsprong van het Grieksche tooneel uit wijsbegeerte en godsdienst,
de overname der kunst door de Romeinen, en haar achteruitgang
in den Keizertijd. Bernagie's doel is ethisch, want hij wil het nut
der kunst laten zien, wanneer zij maar goed toegepast wordt. Zijn
stijl en schrijftrant zijn echter niet meer die van den zeventiende
dogmaticus, doch die van den achttiende -eeuwschen-euwschn
essayist. Het allersterkst komt deze richting tot uiting bij Michiel
de Swaen, den Fransch-Vlaming, die natuurlijk het meest onder
vreemde invloeden stond. Diens voorrede bij Andronicus (1700)
bevat een historische verhandeling over de poëzie in haar geheel,
opgepropt met geleerde citaten. Hij heeft niet alleen Plutarchus
en Aristoteles, maar ook Blondel's Comparaison de Pindare et
d'Horace en Temple's Traiíé de la Poésie — in een Fransche bewerking dus — gelezen. Hier staat de achttiende eeuw met haar
drang naar geestelijke uitbreiding voor ons. In gedachten zien
wij reeds al die geleerde liefhebbers hun boeken doorbladeren,
waarin zij de zeden van „Laplanders", „Bergschotten" en „wilde
volkeren" nasporen. Het tijdperk van breidellooze weetgierig-
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heid en van onbeperkte belangstelling kondigt zich aan. Snel
nadert het, om een einde te maken aan den ouden tijd met zijn
dogmatiek en Horatianisme. Want dit mag niet uit het oog verloren worden : al zet de achttiende eeuw in de practijk de tradities van het zeventiende-eeuwsch Fransch-classicisme voort, voor
de theorie en de opvattingen over kunst, brengt zij wel degelijk
een nieuw tijdvak. Is het in dat opzicht niet teekenend, dat Coenraad Droste in 1707 van zijn zuiver Fransch-classiek drama Themistocles verklaarde, dat hij de figuur van den Perzischen koning
geteekend had „volgens den aert en manieren der Asiatische
Volckeren" ?

HOOFDSTUK Ví.
CRITISCH INZICHT.

De zeventiende eeuw stelde aan de letterkundige critiek— indien
wij dat woord gebruiken mogen — heel andere eischen dan onze
tijd. Verlangen wij thans, dat de beoordeelaar vooral zal trachten
zich in de atmosfeer van een kunstwerk in te leven en het dan
naar zijn individueele verdiensten of gebreken te beoordeelen,
met de litteraire theorie, zooals die uit de Renaissance geboren
was, schijnt een dergelijke opvatting over de taak van den criticus
onvereenigbaar. Toen was het eenvoudig de vraag: in hoeverre
beantwoordt een werk aan de daarvoor gestelde normen? Tot die
normen behoorden stichtelijkheid, leerzaamheid, zedelijk nut,
geleerdheid, de algemeene kunstwetten, de regels voor het treurspel e.d. Een werk kon geprezen worden om zijn godsdienstige
strekking of om zijn samenstelling volgens de regelen der kunst;
maar of het in zijn historische sfeer paste, of de personen in de
juiste omgeving geplaatst waren, ziedaar vragen, die niet gesteld
werden. Over het algemeen is de zeventiende-eeuwsche critiek
slechts toegepaste theorie. Dat is dan ook de reden, waarom
dit historisch overzicht der zeventiende-eeuwsche kunstleer niet
volledig zou zijn zonder enkele opmerkingen over het critisch
inzicht van dien tijd.
Wie alles, wat onze dichters over elkander gezegd hebben, bijeen wilde brengen, zou daarmede een afzonderlijk boekdeel kunnen vullen. Uit lofdichten en lijkzangen, uit opdrachten en gelegenheidsverzen zou hij een lange reeks gegevens kunnen verzamelen 1). Ging hij vervolgens den inhoud van het aldus verzamelde na, dan zou die bedroevend schraal blijken. Matelooze
loftuitingen zou hij vooral vinden, somtijds hooghartigen hoon,
1 ) Zie bijv. bij Kalff, Literatuur en Tooneel te Amsterdam in de zeventiende eeuw,
bI. 1 39 vgg.
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dikwijls ook een kort en ongemotiveerd oordeel, waaruit misschien
het een en ander omtrent den smaak dier tijden af te leiden ware,
maar meer ook niet. Echte critiek is dat niet, want die vereischt
een beredeneerd oordeel. Zulk een oordeel nu treft men in de bronnen hoogst zelden aan. De meeste kans om dat te vinden, heeft weer
de onderzoeker van de voorredenen en opdrachten, waar het inderdaad om de theorie der kunst te doen is. Enkele voorbeelden van
dergelijke gemotiveerde uitspraken zullen hier medegedeeld worden; zij kunnen het omtrent de kunstleer opgemerkte toelichten.
De critiek op algemeene kunstrichtingen gaat in den regel
dieper, dan die op individueele dichters. Dat is ook begrijpelijk;
immers de onderscheiding dier richtingen berustte juist op de litteraire theorie. De Spaansche tooneelstukken bijvoorbeeld waren
vooral in de eerste helft der zeventiende eeuw, maar ook later nog,
bij het publiek bijzonder geliefd. Het waren stukken in den trant,
diè verdedigd is door Lope de Vega in zijn werkje Arte nuevo
de hacer comedias (16o9). Rodenburg heeft in zijn Eglientiers
Poétens Borstweringh (1619) dat Spaansche geschrift met ingenomenheid vermeld, ja zelfs week hij een oogenblik van zijn Engelsch voorbeeld af, ten einde van Lope de Vega's denkbeelden
wat meer te vertellen. Hij wilde erop wijzen, hoe de Spaansche
meester in zijn blijspelen alle classieke en classicistische kunstreregels, hoe voortreffelijk ze ook mochten zijn, over boord gooide.
De strijd tusschen Rodenburg en de Academie vond immers
voornamelijk zijn oorzaak in een verschil van meening over de
bruikbaarheid der kunstwetten Toch gaf zulk een meeningsverschil geen aanleiding tot echte critiek. Men beschimpte elkander
en elkaars geschriften, ontzag zich niet woorden als „domoor" en
„vodden" te gebruiken, en daarmee uit. Het eenige argument der
tegenstanders van het Spaansche tooneel is zijn ongebondenheid
en zijn spotten met alle regels en gezag, dat der voorstanders is de
levendigheid der hartstochten en gebeurtenissen, alsmede de
groote toeloop van het publiek bij zulke stukken. Dat die drukke
toeloop alleen mogelijk is, als de spelen zekere verdiensten hebben,
is een punt, waarop de tegenstander niet komt. Omgekeerd denkt
geen voorstander eraan, die verdiensten nader uiteen te zetten.
Zelfs een man als Blasius, die in zijn opdracht der Edelmoedige
Vijanden over den ongemeenen toeloop bij Spaansche stukken
spreekt, heeft dat niet beproefd.
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Van het Fransch- classicisme is veel kwaad gezegd, en te recht.
Aan oorspronkelijkheid heeft het een rijkdom verwoest, die
slechts moeizaam teruggewonnen is, aan eigen tradities heeft het
schatten vernietigd, die niet weergekeerd zijn. Eén verdienste
kan men het evenwel niet ontzeggen: het heeft bij ons den eigenlijken critischen geest gewekt. Het elkander toezenden van eigen
werk, zoo ter beoordeeling als ter verbetering, gelijk onze dichters het al vroeg plachten te doen, wordt door sommigen als het
begin der litteraire critiek beschouwd. Van een historisch standpunt is daar ook iets voor te zeggen, want het werk der latere critici is de voortzetting van zulk „betuttelen ". Van critiek in den
dieperen zin is daarbij echter geen sprake en voor de kennis der
eigenlijke litteraire opvattingen heeft het geen waarde: wie de
achttiende-eeuwsche aesthetica bestudeert, zal zich ook bij de
taalvitterijen der dichtgenootschappen niet ophouden. De
Fransch-classicisten zijn het eerst begonnen over tij dgenooten een
litterair oordeel uit te spreken, dat op den aard van het werk gegrond was. Van hun goedkeurende beoordeelingen kan men dat
nog niet altijd zeggen, want die bestaan veelal uit even zoutelooze
en dwaze loftuitingen, als die hunner voorgangers, te onzinniger,
naar mate de verheerlijkte dichters onbeduidender zijn. Maar in
hun afkeurend oordeel ligt iets meer dan alleen brutaal schimpen
en kleinzielig vitten. Niet dat zij van die twee middelen ter zelf
afstand zouden hebben gedaan, verre van daar! Maar-verdign
daarnaast komt een enkele maal een gemotiveerd critisch oordeel
voor den dag. Het behoeft ons niet te verwonderen, dat juist het
Fransch-classicisme onze litteratuur in dat opzicht wat vooruit
bracht. Waar de critiek meestentijds in een toepassen der kunstwetten bestond, kon zij zich ook het best ontwikkelen bij die
kunstrichting, welke over de onwrikbaarste wetten beschikte.
Over het Spaansche drama geeft Andries Pels in Gebruik én
Misbruik des Tooneels een gemotiveerd oordeel, dat men gerust
critisch mag noemen. Lodewijk Meyer had het reeds in de voorrede van het Ghulde Vlies betreurd, dat de Spanjaarden zich zoo
weinig aan de regels stoorden, daar anders niemand iets tegen
hen hebben zou. De leden van Nil Volentibus Arduum hadden de
Spaansche stukken „wild én wanschikkelijk" genoemd, en daar
spijtig aan toegevoegd, dat ze zooveel publiek trokken. Wat Pels
erover zegt is echter heel wat meer en lang niet onverstandig:
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„En wat zal schorten aan veel' fraaije Spaansche Spelen,
„En Engelsche, als men wél wil létten op 't verdeelen
„In Handelingen, én Uitkomsten, dat men die
„Zo lief niet, als de Fransche, Of lichtlyk liever zie,
„Om hunne veelheid van voorvallen, én hunn' volheid
„Van vindingen? Aanschouw 't Verwarde Hóf, de Dolheid,
„Lowies de Vargas, het Veranderlyk Geval;
„Van schikking zyn zy wild in Plaats, én Tijd; maar all'
„De waereld pryst de stóf, Geleerde, én Ongeleerde;
„Zy zyn niet fraai door onbetaam'lyke, Of verkeerde
„Oppronkingen ; maar door zeer leerzaame aardigheên.
„Men ziet' er trouwe Liefde, én Staatzugt in 't gemeen
„Malkand'ren tegengaan; men hoort 'er lóflyk spreeken
„Ter gunst van pligt, én eer, ter ongunst van gebreeken;
„Zo dat ze, al zyn ze juist niet in de winkelhaak,
„Daar door den Hoorderen aanbréngen groot vermaak.
„En wil men eens een Spél van de Engelschen ontleenen,
„Hunn' zwier navolgen, en de nétte kunst met eenen
„Waarneemen, licht'lyk, dat het zich in tóp verhéff',
„En alle vindingen der Franschen overtréff'."
Dit is een echt critisch oordeel naar den geest des tijds. Pels
toetst de Spaansche stukken aan de regels voor de verdeeling
in bedrijven en voor de eenheden van handeling, tijd en plaats,
en zij blijken dien toets niet te kunnen doorstaan. Daartegenover
plaatst hij echter hun verdiensten in het schilderen der hartstochten, het opwekken tot deugd en het laken van gebreken. Den
toeschouwers laat hij de keuze, wat zij bij het vormen van een
oordeel den doorslag willen doen geven, en beveelt ten slotte het
samenstellen van zoodanige stukken aan, die de deugden der
Spaansche bezitten en hun gebreken vermijden.
Voor het Fransche drama was de bewondering ten onzent te
groot en te blind, dan dat men er een even helder oordeel over zou
hebben kunnen vellen, als Pels in de boven aangehaalde woorden
over het Spaansche tooneel uitsprak. Waar het de Fransche treuren blijspelen geldt, is de toegezwaaide lof even onbeperkt en
even zinledig, als waar de dichters elkander ophemelen en bij
Homerus en Vergilius vergelijken. Aan zoo iets geheiligds durfde
de critische geest zijn krachten nog niet wagen; daartoe waren die
nog te zwak. Pels, die ten aanzien van de Spanjaarden het voor en
tegen zoo juist tegenover elkaar wist te plaatsen, en die hen in zeker opzicht zelfs boven de Franschen verhief, heeft voor laatstgenoemden slechts woorden van de allerhoogste bewondering

I98

CRITISCH INZICHT.

over, wanneer hij hun tooneelspelen op zich zelve beschouwt.
Wat zijn die „nét", „zedenrijk" en ,,fijn"! Laten toch hun schikking, hartstochten en gedachten ons tot voorbeeld strekken!
„Dus gaat ons Vrankrijk voor,
„En strékt een' Fakkel, om te volgen op dat spoor."
Alles in de stukken der Franschen is goed. Zij hadden terecht
de reien der Grieken en Romeinen afgeschaft, zegt Pels. Voor P.
W. Haps, die toch een voorstander van eigen vinding was, blijven de spelen van Corneille, Racine en Quinault, „als volmaakt".
De acteur A. Leeuw had voor de Fransche „stille geschikte Treuren Blijspelen vol hartstochten en toevallen, na de regels van de
kunst gemaakt," de hoogste achting. Michiel de Swaen gaat natuurlijk weer het verst van allen; hij noemt zijn Fransche voorbeelden onvergelijkelijk en beveelt ze in alle opzichten ter navolging aan.
Dat is geen critisch denken meer, dat is blind bewonderen.
Des te opmerkelijker is het, dat tegelijkertijd ook op het Fransche
drama meer critiek geoefend werd, dan men na dit alles verwachten zou. Alleen ontbrak de gave, om bedenkingen en loftuitingen onmiddellijk tegenover elkaar te stellen. Pels zou de mogelijkheid niet opengelaten hebben, dat iemand het Spaansche
of het Engelsche drama boven het Fransche verkiezen zou, als hij
met den Franschen stijl onvoorwaardelijk meegegaan was. Zelf
achtte hij echter de deugden van Corneille en Racine zóó hoog,
dat hij al schrijvende niet aan hun gebreken dacht. Daaraan kan
men juist de geringe ontwikkeling van den critischen geest herkennen. Enkele geestverwanten van hem zagen evenwel scherper. Wij hebben hier natuurlijk niet het oog op Asselijn, zijn
grooten tegenstander, die de indeeling der Spaansche stukken in
drie boven die der Fransche in vijf bedrijven stelde. In dergelijke
punten, de algemeene oeconomie van het drama betreffende, zouden Pels en de zijnen Frankrijk niet licht afvallen. Maar wanneer
David Lingelbach vertelt, dat hij met opzet in zijn Cleomenes
meer actie gebracht heeft, dan er gewoonlijk in de Fransche stukken zit, dan toont hij daarmede, in welk opzicht de Hollandsche
Fransch-classicisten het minst met hun groote voorbeelden
dweepten. Tomas Arendsz gaf in zijn Mithridates en I f igenia
bewerkingen van Racine's gelijknamige tragedies, welke hij o.a.
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door het invoeren van meer spelende personen uitgebreid had.
Hij wilde er dus ook wat meer actie in brengen. Het was
intusschen niet zoozeer Arendsz zelf, die de stille critiek, in dergelijke wijzigingen opgesloten, uitoefende, als wel het publiek
dat voor zijn pleizier naar den schouwburg ging en zr dan ook
geamuseerd wilde worden. Maar ook dat heeft als kunstrechter
zijn aandeel in de litteratuurgeschiedenis gehad. Het had de
koorden van de beurs in handen en kon zich dus laten gelden.
Tegen het einde der zeventiende eeuw kreeg naast Spanje en
Frankrijk ook Italië eenigen invloed op onze letterkunde. Die beperkte zich echter tot genre's, waarmede de litteraire theorie
zich niet bezighield, namelijk de opera en het drama met kunsten vliegwerk. Vandaar, dat wij geen critisch oordeel over de Italiaansche werken vernemen. Toen in 1665 de Amsterdamsche
schouwburg verbouwd was, en men dientengevolge de décorveranderingen der Italiaansche opera's daar uitvoeren kon, duurde het nog geruimen tijd, eer de opera hier te lande bekend werd.
Weliswaar had Pels in zijn Iulphus (1668) dat nieuwe genre nagevolgd, door in zijn stuk machines te gebruiken, en de pauzen tusschen de bedrijven met vertooningen te vullen, maar nog in 1678
moest Dirk Buysero naar aanleiding van zijn vredesspel De Triomferende Min verklaren, dat de Italiaansche en Fransche opera's met haar „Muzyk, Versiersels van Tooneelen, Dansen etc."
hier meer „eermaart als bekent" waren. Men heeft hier de opera
dan ook niet als een ernstig gemeend kunstgenre beschouwd,
doch eenvoudig als een middel om publiek te trekken en het te
amuseeren. Zij werd niet hooger aangeslagen dan de misdadige
pogingen, die Gover Bidloo in het werk stelde, om Vondel populair te maken en treurspelen als diens Faeton en Salmoneus in
spektakelstukken met muziek en dans om te zetten ') . De man
wist heel goed, dat bij een minderwaardig werk deed, doch suste
zijn geweten met een beroep op „de hedendaagsche smaak, die op
der Franschen geschiktheid, of der Italiaanen veranderingen van
vertoogen gesteld is".
1 ) In Govert Bidloo hindert ons dit haspelen met Vondel's werk al bijzonder sterk.
Volgens den uitgever zijne Mengel-Poëzy (1719) toch had hij „tot onderwijzer den
grooten Vader den Nederduitze Dichtkunst, J. v. Vondel gehad; wien hij gewoon was
zijne ter nedergestelde, en uitgevoerde Gedichten te vertoonen, en des vernoemdens
aenmerkingen, en snel oordeel, op de zelve niet alleen te hooren, maar als onwrikbaare
lessen te volgen ". Dat zaad was dan toch op den rotsgrond neergekomen.
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Op een ander gebied zou eerder eenige invloed van Italië op de
ontwikkeling onzer litteraire critiek te verwachten geweest zijn.
De directe invloed van de Italiaansche letterkunde op de onze
was, in den tijd waarin zich het critisch inzicht begon te vormen,
daartoe te gering. Maar Italië was het land, waar de litteraire cri
goed als de theorie ontstaan was, en van waar zij zich-tiekvn
over Europa had verbreid. Al vroeg waren de theoretici der Renaissance begonnen, hun regels met voorbeelden toe te lichten.
Zij die Latijn schreven, ontleenden die aan de classieke litteratuur,
doch degenen, die zich van de landstaal bedienden, konden hun
bewijsmateriaal ook in het Italiaansch vinden. Dat daarbij ook wel
eens een oordeel geveld werd, spreekt van zelf. Daarmede was de
grondslag der litteraire critiek gelegd, al bleef het uitsluitend geleerde critiek, die zich met het toepassen der theoretische regels op
bepaalde werken tevreden stelde. De zeventiende eeuw bracht
echter ook een moderner, luchtiger element in de letterkundige
critiek. In Z6í2 toch zag de eerste bundel van Boccalini's Ragguagli di Parnaso 1) het licht. De schrijver laat daar dichters, critici
en geleerden voor den troon van Apollo verschijnen, en vindt zoodoende gelegenheid om zijn eigen oordeel in bedekten vorm uit te
spreken. Dit werk heeft grooten invloed op den groei der litteraire critiek gehad, met name in Frankrijk en Engeland, en heeft
die in een richting gedreven, welke meer met den nieuwen geest
strookte dan het nog altijd vrij scholastisch theoretiseeren. Onder
Boccalini's navolgers in Frankrijk noemt Spingarn 2 ) o.a. Sorel,
Furetière, Guéret en Boileau, in Engeland Suckling, Sheppard,
Buckingham, Rochester, Swift en Addison. Konden wij in Holland ook zulk een reeks critici in den geest van Boccalini aanwijzen, dan zou onze litteratuur in de zeventiende en achttiende eeuw
er wellicht anders hebben uitgezien. Toch is het goed, te kunnen
constateeren, dat de Ragguagli di Parnaso hier gelezen werden.
Allereerst door Hooft, die in zijn Nieuwmaaren er enkele hoofd
uit vertaalde e). Maar dan ook door een veel minder-stuken
bekend tooneeldichter, namelijk door E. Webber, die in 1685 een
treurspel van J. de la Chapelle onder den naam Markus Antonius
1) Vgl. hierover Brotanek, Archie Jfir das Studium der neueren Sprachen, CXI
409 —,1 4.
2) Vgl. Spingarn, Critical Essays of the Seventeenth Century I bl. XXIII.
3 ) Zie ook Hoofts Brieven, nos. 205 en 212 (dl. I bl. 352. 365).
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en Kleopatra voor het Amsterdamsch tooneel bewerkte. Daarbij
had hij enkele wijzigingen in zijn origineel aangebracht, en tartte
nu de vitters en berispers, om hem daarover hard te vallen. „Maar
houdende myn vryheid", zoo voegt hij hun in de voorrede toe,
„laat ik alzulke een [d. i. den berispers] den zynen, met aanraading, van in Bocalins kundschappen van Parnas, den lof der
berispschryvers eens naar te zien." Van blijvende waarde was
Webber's belezenheid voor onze litterauur niet, maar zoo'n
enkele toespeling vult toch eenigermate een leemte aan, die anders slechts te verdrietiger zou zijn.
Critiek op afzonderlijke werken werd in de zeventiende eeuw
nog niet uitgeoefend. Wanneer dichters als Hooft, Mostart, Barlaeus, Tesselschade, Huyghens en Vondel elkander van tijd tot
tijd hunne gedichten ter beoordeeling toezonden, dan geleek hetgeen zij naar aanleiding daarvan op schrift stelden, niet op eigenlijke litteraire critiek. Hooft's Brieven bevatten ettelijke staaltjes
van dergelijke beoordeelingen, en men ziet daaruit, dat hij de letterkundige zijde van het werk in den regel niet aanraakte. Het
was voorshands dan ook noodiger, de taal en de verstechniek in
vaste banen te leiden. Later, in de jaren van het vermaarde kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum, is er heel wat over bepaalde werken geschreven. Men denke slechts aan de reeks pamfletten en schotschriften, die Meyer's Verloofde Koninksbruidt en het
daarop gevolgde Voor- en Nabericht bij de Griekse Antigone in de
wereld geroepen hebben, of aan den pennestrijd, die tusschen Asselijn en zijn tegenstanders naar aanleiding van jan Klaasz gevoerd is. Evenwel, wie zich de moeite geeft dergelijk geschrijf door
te lezen, legt het ten slotte ter zijde, wijl niets erin van een eigenlijk critische methode getuigt. Schimpen blijft een hoofdbe-tanddeel van dergelijke geschriften, en voor het overige is het papier
met vitterijen op de taal, en met bespiegelingen over de ethische
tekortkomingen van het besproken werk gevuld. Het was trouwens niet anders te verwachten. Waar zich alleen de eerste teekenen vertoonden, dat enkelen een bepaalde kunstrichting, een
bepaald genre vanwerken eenigszins critisch begonnen te bekijken,
daar kon de zin voor dieper ontleden en détailleeren, gelijk bij de
beoordeeling van afzonderlijke kunstwerken vereischt wordt, nog
niet ontwikkeld zijn. Materiaal voor de geschiedenis der letter-
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kundige critiek leveren de bovengenoemde pamfletten dan ook
niet. Zij hebben slechts beteekenis voor den onderzoeker der annalen van den Amsterdamschen schouwburg.
Ook ten aanzien van bepaalde dichters is het oordeel van de
zeventiende eeuw weinig gedétailleerd. Men prijst hun zuiverheid
en vloeiendheid van taal, hun kunde, hun deugd, maar daarmede
houdt het ook op. De tallooze lofdichten vervallen van zelf als
bron voor de kennis van het critisch oordeel, want het ongebreideld ophemelen, dier lofpoëzie eigen, is het uitvloeisel eener mode,
welke geen verband meer hield met het gezond verstand. Van
vele opdrachten en brieven aan beroemde dichters geldt hetzelfde.
Toen de Kamer In Liefde Bloeyende, die in 1628 Hooft's Theseus en Ariadne uitgaf, verklaarde, dat de Muider drost „nu
overlangh by allen die een onvervalschte smaeck van rycke, soetvloeyende, gheleerde dichters hebben, ontfangen is voor 't Hooft,
ende d'Eere van ons Vaderlandt in desen, jae dat meer is, van
onser Euwe", gebruikte zij een woordspeling, die tijdgenoot en
nazaat uitentreuren herhalen zouden. Nog in 1685 is de Drost
voor Bernagie „het Hoofd der Dichteren", wiens verzen die van
Pieter van Zeerijp stelde Hooft, evenalle anderen overtreffen
als Vondel, te hoog om ooit zijn leerling te mogen heeten 2 ). Voor
Lodewijk Meyer stond Hooft boven al onze dichters; hij verklaarde dat reeds, toen hij in 1653 A. L. Kok's Radt van Avondtuuren
uitgaf, en herhaalde het, toen hij in 1670 zijn Verloofde Koninksbruidt tegen het smadelijke Voor- en Nabericht bij de Griekse Antigone verdedigde. Wanneer Jan Bara in de voorrede van Galteno en Alimene (1656) voor de toelaatbaarheid van geesten op het
tooneel zich op Hooft als autoriteit beroept, en wanneer Blasius
in de opdracht van Dubbel en Enkel (167o) hem en Coster als degenen noemt, die het mooiste Hollandsch schrijven, dan zijn dat
ongetwijfeld uitlatingen, die meer waarde hebben dan de ijdele
vleierij der lofdichten, maar tot een critisch peil verheffen ook zij
zich niet. Kalff noemt Brandt's Leeven van Hooft en zijn Lijkreeden
als het beste, wat van litterair-critisch standpunt over den Muider
drost gezegd is. Met dat oordeel is tevens het vonnis der onmondigheid over de zeventiende-eeuwsche critiek geveld. Eerst het
Fransch-classicisme opent hier een weg, waar zich op den duur een
1).

1) Bernagie, voorrede van Paris en Helene (1685).
2) P. van Zeerijp, voorrede van Ar/leura en Brusanges (1646).
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beter onderlegde critische geest vormen moest. Wanneer Andries
Pels Hooft en Vondel de „grootste en klaarste lichten der Neder
taal" noemt 1), geven wij hem gaarne gelijk. Wanneer hij-duitsche
vervolgens in hun werken fouten aanwijst, die zij naar zijn meening
stellig vermeden zouden hebben, zoo zij later geboren waren, halen wij medelijdend de schouders op. Maar er is in Pels' beschouwing iets, dat een nieuwen tijd doet voorgevoelen; het is
hetzelfde, wat wij ook reeds in zijn oordeel over het Spaansche en
Engelsche drama aantroffen. Hij verklaart Hooft uit den tijd,
waarin hij leefde, tracht hem in verband met dien vroegeren tijd
te waardeeren, en beschouwt de eigenaardigheden van dat ver
vergelijking met die van het heden. Die methode is juist,-ledni
en daaraan kan het niets veranderen, of wij Pels' opvattingen
deelen of niet. Dat Pels een onbeduidend man was, dat hij neiging
tot haarklooverijen had, dat zijn volgelingen in dat opzicht nog
kleinzieliger waren dan hij, dat is alles waar; maar zijn critische
methode beteekent een vooruitgang na die zijner voorgangers.
Had het geslacht na Pels een man van oorspronkelijkheid opgeleverd, dan zou er misschien in de achttiende eeuw op litterair
gebied iets van beteekenis gezegd zijn, zij het ook in zui--critsh
ver Fransch-classieken geest. Zooals het nu evenwel liep, werd ook
Pels' oordeel een 'locus communis', dien de schrijvers van elkander overnamen, zonder er iets aan toe te voegen, en waarvoor
eerst Van Alphen een gezonder oordeel in de plaats kon geven.
Het stroompje, dat een oogenblik uit den grond schoot, scheen
weldra in de dorre vlakheid der dichtgenootschappen-aesthetica
te verzanden.
Van alle andere dichters, uitgezonderd Vondel, is nog minder
te zeggen dan van Hooft. Bredero was populair, en zijn kunst
stond in hoog aanzien. Maar critisch werd zijn werk niet bekeken.
De ingenomenheid, waarmede hij tijdens zijn leven en nog lang
daarna genoemd wordt, teekent den smaak des tijds. En dat die
smaak gezond en frisch was, wie zou het betwijfelen? Zelfs Pels
wist Bredero nog te waardeeren: niemand had beter „de oude
platte zeden" en „de onbeschaafdheid van de straattaal te Amsterdam" nagebootst dan hij. Een loftuiting dus, -- maar een
stille minachting tevens. Voor zijn tijd was Bredero heel goed,
1

) Zie Pels, Gebruik en Misbruik des Tooneels.
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onovertroffen zelfs, maar men moest met het onverstand eener
vroegere generatie behept zijn, om zulke verdiensten zoo bij
hoog aan te slaan, — zoo oordeelt Pels. Wij meesmuilen-zonder
over zooveel preutschheid, maar tevens kennen wij Pels opnieuw
denzelfden lof toe, dien hij ook reeds naar aanleiding zijner opmerkingen over Hooft verdiende.
In 1615 droeg Jan Sievertsen Colm zijn Battaefsche Vrienden
aan Theodoor Rodenburg op. De termen, die hij daarbij-Spieghl
voor den grooten Brabander weet te vinden, zijn de vleiendste,
die zich denken laten. „U. E. D. die 't licht der Rijm-rijcke Cunste
hebt, en overtreffelijck betoont: waer van d'harten noch blijd'lijcken wt-schat'ren u faems glorie ", zoo spreekt hij hem aan; en
hij bezweert hem, in naam der „Rederijcke Const-eyghenschap,
wiens Tresoor in u bedaerde boesem huysvest", den nederigen
bewonderaar zijn steun niet te onthouden. De ridder was dus onder zijn vrienden wel gezien. Maar het Classicisme kwam en
maakte zich van de kunsttheorie meester. Het bekwam Rodenburg slecht, dat hij in zijn Borstwering de Eglentier, de Brabanders en de Academie gelijkelijk prees. Want Coster duldde geen
toenadering van al wie de classieke wetten niet eerde. Had hij in
de voorrede van Isabella niet verzekerd, dat hij „niet garen met
de Gember, die in de Peperhuyskens van dat bekladde papier gehaalt wort, de soppe over [zijne] schaaps-hoofden bereydt zoude
willen hebben, vresende voor opbreken "? Zulk beklad papier
waren voor Coster Rodenburg's stukken, dat staat vast! Het
vernietigend oordeel der Academisten belette Rodenburgh niet,
met het schrijven van tooneelspelen voort te gaan. Maar voor zijn
reputatie bleek het op den duur doodend. Naar den geest des tijds
had Coster Rodenburg eenvoudig weg eenige scheldwoorden
nageroepen, omdat hij nu eenmaal anders over de kunstwetten
dacht. En toen billijker tijden aanbraken, was Rodenburg vergeten. Jammer genoeg: het zou interessant geweest zijn te zien,
hoe Pels den schrijver van de Borstwering beschouwde.
Wij komen tot Vondel. Bleef Hooft het „hoofd" onzer dichters
heeten, Vondel werd niet lager geschat, althans na het verschijnen van den Gysbreght. Als Pieter van Zeerijp in 1646 beide in één
adem als onze eerste dichters noemt, geeft hij daarmede wel het
oordeel van zijn tijd weer. Men moet niet uit het oog verliezen,
dat bij Hooft alle omstandigheden meewerkten, om hem de be-
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wondering zijner medeburgers te bezorgen, terwijl Vondel veel
vooroordeelen te overwinnen had. De eerste was een aanzienlijk
man en trouw dienaar van den staat, de laatste iemand van burgerafkomst, die in zijn eersten tijd in hevige botsing met de gestelde machten van kerk en staat gekomen was, en later zelfs
den roomsch-katholieken godsdienst omhelsd had. De lof, dien
Gerard Brandt hem in zijn Leven van Vondel toezwaait, was ongetwijfeld oprecht gemeend, al liet Brandt zich tegelijkertijd leiden door de overweging, dat hij tegenover den grooten man wel
wat goed te maken had. Reeds lang vóórdat Brandt de hand aan
het werk sloeg, om op deze wijze de fouten zijner jeugd te herstellen, was Vondel's roem al gevestigd. P. A. Codde 1) noemde
hem in 1641 al „sonder pluymstrycken een Caesar ende Adelaer
onder de Nederduytse Dichters", en toen J. Serwouters s) in
1657 van Vondel als van een „werelt-door-vermaard poëet" sprak,
voelde hij zelf wellicht niet de overdrijving, die in deze woorden
liggen moest. Zoo zal het trouwens gesteld geweest zijn met de
velen, die in lofdichten, zoo tijdens Vondel's leven als na zijn
dood, zijn roem tot de wolken verhieven. Het zou weinig zin
hebben, al die uitingen van bewondering en eerbied hier nog eens
bijeen te brengen. Zij borduren meestal op eenerlei wijze over
hetzelfde onderwerp voort.
Werd Vondel door de tijdgenooten als dichter om het zeerst
gevierd, ook als kunstrechter stond hij in hoog aanzien. De strenge
classieke stijl, dien hij in zijn treurspelen volgde, de opmerkingen
over de regels der kunst, die hij in zijn voorredenen en opdrachten neerschreef, deden hem kennen als den man, die ook over
theoretische zaken dieper nadacht dan de anderen. Niet voor
niets noemt Pels hem later als zijn voorganger op litterair-theoretisch gebied. Vóór de volstrekte heerschappij van de Franschclassieke richting, was Vondel niet alleen onze eerste dichter,
doch tevens onze eerste theoreticus, die van de classieke kunstwetten het grondigst op de hoogte was. Vondel's hoogste roem
gold zijn treurspelen, en degenen, die zijn lof uitbazuinden, zonder
daarbij alleen gedachteloos met het koor der groote menigte in
te stemmen, deden dat in de eerste plaats, omdat zijn werken het
1) Opdracht van Aljreda (c64í).
2) Opdracht van Den grooten Tamerlan net de Doodt van Bayaset de 1, Turks

Keizer.
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classieke ideaal het meest nabij kwamen. Men weet, dat Vondel
juist om zijn geleerdheid zoo hoog aangeslagen werd. Welnu,
ook op het gebied der kunst en harer regels stond zijn kennis
hooger dan die van één ander; en niemand kon die regels zoo
juist toepassen als hij. Heeft hij ten slotte weinig eigenlijke navolgers gevonden, dan is dat hieraan te wijten, dat velen het voor
zich zelve een onbegonnen werk zouden geacht hebben, indien
zij hadden gepoogd hem op zijde te streven. Ook was zijn trant
nu niet juist die, welke het groote publiek het meest bevredigde.
Maar dat kon aan Vondel's roem als besten kenner der ideale
kunstleer, die haar ook het best in practijk wist te brengen, niets
afdoen.
Weinige voorbeelden kunnen reeds aantoonen, dat deze roem inderdaadeen der oorzaken was, waaraan Vondel zijn hooge vereering
te danken had. Voor Jan Jacobsz Schipper 1) is het Vondels groote
verdienste, dat hij de eenheden van tijd en plaats zoo voortreffelijk in acht genomen heeft, al acht Schipper zelf zich niet aan die
regels gebonden. Voor Joan Blasius 2 is Vondel's opdracht van
Electra het aangewezen stuk om zich op te beroepen, als hij wil
aantoonen, dat een zekere vrijheid in het vertalen noodzakelijk
is. De beroemde acteur Adam Karelsz van Zjermes 3 ) achtte zich
van de plicht ontslagen, de indeeling, van zijn stuk aan de hand
de tooneelwetten nader toe te lichten, daar immers Vondel dit
in zijn voorredenen bij Jephta en Edibus al voor hem gedaan had.
Toen Jan Gansneb Tengnagel in zijn Verwoestingh des stadts
Naerden (166o) wat veel personen op het tooneel bracht, verontschuldigde hij zich daarover met het argument, dat ook Vondel in
zijn Gysbreght een dergelijke afwijking van de tooneelwetten had
toegestaan.
Uit alles blijkt, dat Vondel meer en meer als de eerste autoriteit op theoretisch gebied begon te gelden. Hoe zeer hij ook in zake
taal en verstechniek als het hoogste gezag beschouwd werd, kan
men o.a. zien uit de briefwisseling van Brandt en Vollenhove l).
Er ligt in dat alles iets aandoenlijks, wanneer men bedenkt, hoe de
groote man zelf zijn eigen gaven en inzichten steeds bleef wan)

1)

Opdracht van
Opdracht van
e) Opdracht van
4 ) Zie het citaat

1)

De Verovering van Rhodes (1640).
De Edelmoedige Vijanden (1659).
Eduard of Stantvastige Weduwe (r66o).
bij Kalff, a. w., bI. 136 vg.
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trouwen en geen oogenblik afliet van het bestudeeren der Ouden
en der geleerde werken, ten einde dieper in het wezen zijner
kunst door te dringen. Zóó weinig bestond bij hem de neiging
om zijn eigen gevoelen eenige autoritaire waarde toe te kennen,
zóó zeer was hij tot op hoogen ouderdom van zijn eigen tekort
overtuigd. Toen hij als zeventigjarige zijn Jeptha ging-kominge
schrijven, verdiepte hij zich opnieuw en met volkomen toewijding
in de geschriften van anderen, aan wier meening hij gezag toekende. Voor zich zelf bleef hij aldus zoeken naar het hooge ideaal,
dat hij nog niet had kunnen bereiken, en ook niet verwachtte ooit
te zullen bereiken. Hoe klein steekt daarbij het peuteren der tijd
af, die het werk van dezen zoeker eenvoudig tot hoogste-genot
kunstgezag proclameerden, en hun doel bereikt achtten, wanneer
ze zijn moeizaam bijeengezochte regels slechts opvolgden! Terecht noemt Kalff de methode van Brandt en Vollenhove een
veeg teeken voor onze litteratuur. Had Vondel zijn eigen voortreffelijkheid met evenveel brutale aanmatiging uitgebazuind,
als andere erkende autoriteiten op kunstgebied het wel deden,
dan zou men weldra uit zijn werk een kunsttheorie hebben afgeleid. Nu bleef de eer, om een officiëele aesthetica te leveren, voor
Lodewijk Meyer en Andries Pels bewaard.
Jan Vos kende geen Latijn, en hij was daar trotsch op. Hij vertelde het aan ieder, die het hooren wilde. Wij kennen nog dat type van menschen, die er de grootste verdienste in zien, uitsluitend op eigen geestelijke wieken te drijven. Wie nog niet weet, hoe
volslagen autodidact zij zijn, wie hun minachting voor ,,schoolgeleerdheid" nog niet kent, krijgt dat met een stortvloed van woorden te hooren. Maar in stilte spijkeren ze bij wat ze kunnen, en
snuffelen de geleerdheid, die nog op te doen is, naarstig bijeen.
Voor iemand, die hen wat dieper doorgrondt, vallen ze al ras
door den mand. Multatuli behoorde tot dat slag van menschen,
en — si parva licet componere magnis — ook Jan Vos. Al kende
hij geen Latijn, hij wist dan toch uit Zwaardecroon's vertaling
heel goed, dat Terentius in den proloog van zijn Phortnio zegt:
„Is sibi responsum hoc habeat, in medio omnibus
,,Palmam esse positam, qui artem tractant musicam."
Hoe had hij anders de hatelijkheid aan Vondel's adres kunnen
debiteeren, dat „de lauwerkrans nog in 't midden der Toneeldig-
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ters leid"? Zoo toch staat het in de polemische voorrede van
Medea te lezen. En dat deze woorden een onwelwillende critiek
op Vondel behelzen, staat vast. Immers de gansche voorrede is als
een aanval op dezen bedoeld. Niet zoozeer op den dichter zelf
als wel op de theoretische richting, die hij vertegenwoordigde.
Het oordeel- der tijdgenooten brutaalweg trotseeren en Vondel
den roem van het hoogste dichterschap ontzeggen, dat wilde Vos
misschien niet en dat durfde hij zeker niet. Hij noemt hem daarom
reeds bij den aanvang „den groten Toneeldigter". Maar Vondel
was ook de groote voorvechter der classieke kunstidee, de man,
die Horatius' Ars Poetica vertaald had, en de dichter, voor wien
de hoogste kunst slechts bereikbaar was door studie der Ouden en
door toepassing der kunstwetten. Tegen dien Vondel keert Jan
Vos zich. Hij heeft niets aan te merken op de Jeptha, doch het
Voorberecht is hem een doorn in het oog. Vos was geen dogmaticus, hij wilde geen publiek, dat louter uit geleerden en kunstkenners bestond, hij wilde de groote massa trekken, die nu eenmaal
een anderen toets pleegt aan te leggen, dan dien van Horatiaansche regels en geleerde voorschriften. Dat laatste was het juist, waar
de schoen wrong. Schouwburgdirecteur als Vos was, moest hij
volle zalen lokken en geld verdienen. Was dat ooit met één stuk in
zoo hooge mate mate bereikt als met zijn Aran en Titus ? Waartoe dan al die classieke wijsheid, die practisch slechts nadeel kon
opleveren? Men zou kunnen zeggen: wat had Vos zich daarover
zoo warm te maken, daar het hem toch vrijstond die stukken te
kiezen, waarmede hij het belang van zijn schouwburg gediend
achtte? Maar zoo lijdelijk mocht Vos het streven van Vondel
niet aanzien. Immers die stond niet alleen. Naar mate zijn roem
als litterair theoreticus groeide, werd hij voor een zakenman als
Jan Vos gevaarlijker. In de jaren 1659 en '6o, dus onmiddellijk
na het verschijnen van Jeptha's Voorberecht hadden al drie dichters, namelijk Joan Blasius, Jan Gansneb Tengnagel en Karel
Adamsz van Zjermes, zich op Vondel als onzen eersten kunstwetgever beroepen: Blasius en Van Zjermes, beide vrienden van
drama's met uiterlijke beweging en handeling! Als Vondel's invloed als theoreticus reeds zóó groot was, dat hij in weinig tijd
zulke proselyten maken kon, is het dan wonder, dat Vos de
schrik om het hart sloeg, en dat hij besloot tot een offensief in
grooten stijl tegen Horatius en Vondel beide? Het gezag van alle
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kunstwetten te verwerpen, de Oudheid uit het modern tooneel
te stooten, en zijn eigen natuurlijk en redelijk inzicht daarvoor in
de plaats te stellen, ziedaar wat Vos beoogde. Hij critiseert niet
den dichter Vondel, doch den theoreticus. Hij juicht het toe,
wanneer Vondel van tijd tot tijd zijn eigen wetten overtreedt, en
acht hem er te hooger om. De vraag, welke tooneeldichter de eerste moest heeten, hing voor Vos nauw samen met die andere:
wie de volste zalen trok. En wat die laatste vraag betreft, hier lag
de lauwerkrans inderdaad nog in het midden der tooneeldichters.
Jan Vos heeft hem niet opgeraapt, dat is zeker. Het genoot
kwam na eenige jaren van strijd-schapNilVoentbuArdm
aan het roer van den schouwburg en verhief de Horatiaansche
wetten tot een hooger standpunt, dan ze nog ooit hadden gestaan. De denkbeelden van Jan Vos, ook het goede dat erin
schuilde, kwamen in den papiermand terecht, en Aran en Titus
diende weldra slechts tot vermaak van boersche dorpsrederijkers.
Vondel daarentegen bleef als dichter aanvankelijk in hooge eere
staan. Nog in 1678 noemen de leden van Nil Volentibus Arduum
hem, in de voorrede van de Wanhebbelyke Liefde, den „weergaáloozen Dichter ". Zoo hoog zou zijn roem echter niet blijven. De
tijdgeest toch veranderde. Pels vertaalde Horatius' Ars Poetica
in het Nederlandsch, doch „op onze tijden én zéden gepast ". En
die nieuwe tijden en zeden waren nu eenmaal voor de classieke
majesteit van Vondel's werk niet gevoelig meer. Eenerzijds eischte men de verstandelijke gladheid van den Fransch-classieken
stijl, anderzijds de bombarie der spektakelspelen of de wuftheid
van zangspel en opera. Toen moest Vondel's roem als dichter
gaan tanen. Hij is voortaan de ruwe diamant, wiens schittering
nooit tot volle pracht gekomen is, daar hij onvoldoende geslepen
was. Dat is de critiek die Pels evenzeer over Vondel als over
Hooft velde, en die Tomas Arendsz en vele anderen hem hebben
nagebauwd. Het is een dom oordeel, een bekrompen oordeel, ja
een oordeel noodlottig voor onze litteratuur, maar het blijft een
critisch oordeel, zooals er nog geen over Vondel geveld was.
Dat Vondel nu ook niet langer onze eerste theoreticus en kunstwetgever kon blijven, spreekt van zelf. Zijn wetten waren goed,
maar die van Pels beter. In de dagen, dat Vondel zijn Voorberecht
bij Jeptha schreef, kon hij nog niet beter weten. Sinds dien tijd
echter had het Fransche licht geschenen en was de leer der Ouden
VAN HAMEL.
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door het gezond verstand aangevuld; de nieuwe tijd, die van Corneille geleerd had, wat Aristoteles en Horatius nog niet wisten,
kon dien vooruitgang met welgevallen aanschouwen. Zoo decreteerde Pels in zijn Gebruik én Misbruik des Tooneels en zoo bleef
het ook voortaan. En Vondel moest zich met de eer vergenoegen
van Pels' voorganger geweest te zijn.
Niet alleen over Vondel moest het Fransch-classicisme vonnis vellen, maar ook over Jan Vos. Dat een verachter van alle
gezag in de kunst het Meyer en Pels naar den zin gemaakt zou
hebben, is niet te verwachten. Reeds in 1667, het jaar, waarin
de Medea verschenen was, verklaarde Doctor Lodewijk in de
voorrede van zijn Ghulde Vlies, dat het hem „teeghen de borst
was, dat zommighe Dichters, met haat inghenomen, stadigh
uitzijn, der Ouden misslaaghen op te haalen, om hen by den
onkundighen in verachting te brengen, en door vermindering
van der zelver 1óf, hun eighen te hoogher te heffen, en te doen
brallen". Nog slechter dan Vos zelf kwam enkele jaren later de
schrijver van het Voorbericht bij de Griekse Antigone eraf, dat
zulk een heftigen aanval op de Verloofde Koninksbruidt bevatte;
dien toch kon Meyer vol minachting voor de voeten werpen,
dat hij roem droeg op zijn geringe kennis van Latijn en Grieksch,
„gelijk Jan Vos, wiens Aap hij is, en die hij over al, als een kreupel, nahinkt". Tegen wien Meyer intusschen grooter bezwaren
had, tegen dezen nahinker, of tegen den voordanser zelf, is
een vraag, die wij niet beantwoorden kunnen. Immers critiek
oefenen op Vos, dat heeft Meyer zelf niet gedaan; dat moest Pels
maar opknappen.
Deze heeft dan ook in zijn Gebruik én Misbruik des Tooneels
enkele regelen aan Vos' Aran en Titus gewijd, die opnieuw toonen, hoe in Pels werkelijk een sprank van den critischen geest
gevaren was, en die wij als de eerste critiek op een afzonderlijk
werk in onze taal beschouwen kunnen, waarin iets meer zit dan
louter taalvitterij. De onkuischheden en gruwelen van dat stuk
acht Pels weerzinwekkend, de brallende taal ervan staat hem
tegen. Maar dat alles was in den ouden tijd mode, en het
onontwikkelde publiek trok men met moorden, wreedheden en
ijdele bombast van woorden naar den schouwburg, — Pels
geeft dat gaarne toe. Bovendien, het stuk had zijn verdienste
de verdichtselen dragen alle tot de ontwikkeling van de hoofd-
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handeling bij en brengen het publiek in ongewone spanning;
dan, als de ontknooping er eenmaal is, loopt het stuk ook aan
af. Van zulk een détaiicritiek is niets kwaads te zeggen.-stond
Pels bleef natuurlijk een kind van zijn tijd, maar dat hij trachtte
een objectief en wèlgemotiveerd critisch oordeel te vellen, strekt
hem tot eer. Weinigen hadden het vóór hem beproefd. En als
hij zijn flinke houding voor onzen smaak weer wat bederft,
door er schamper aan toe te voegen, dat het bij Vos wel meer
geluk dan wijsheid geweest zal zijn, moet men bedenken, welk
een verachting hij gevoelen moest voor dien eigenwijzen glazenmaker, die het heilig huisje der classieke kunstwetten
omver had willen werpen.
De tegenstanders van Nil Volentibus Arduum hadden minder
critischen geest in zich dan Pels in zijn bespreking van den Aran
en Titus aan den dag legt. Bij hen bleef het bij ijdel schimpen.
Focquenbroch 1) wijst de „Messieurs van 't Nil Volentibus arduum", die wel veel op zijn Min in 't Lazarushuis aan te merken zullen hebben, bij voorbaat „naar Jorisvaár". Voor Hendrik de Graaf 2 ) waren zij „haerkloovende Momusen", die
trachtten den schouwburg „als een pest door hun besmette
aanhang te vergiftigen ". De schrijver van het Voorbericht-lijcken
bij de Griekse Antigone verwijt Meyer in grievende termen het
ruim gebruik, dat deze voor de voorrede zijner Verloofde Koninksbruidt van Corneille's Discours had gemaakt. Maar dat alles is
geen litteraire critiek, het is hetzelfde schimpen, waarmede Samuel Coster zijn tegenstander Rodenburg ook reeds te lijf gegaan was. Meyer en de zijnen scholden ijverig terug, en zochten
er voor het overige hun troost in, elkander tot „leydstarren" en
„adelaers" te verklaren. Er zou nog heel wat hengstebronsop
gedronken moeten worden, voordat die gewoonte eruit ging!
Degenen, die veel over den nadeeligen invloed der Renaissance op onze litteratuur klagen, noemt KaIff ondankbaar).
Men kan argumenten te over aanhalen ter toelichting van deze
stelling. Intusschen zouden wij ook hen, die van het Franschclassicisme slechts kwaad te zeggen hebben, tot eenige matiging
van hun oordeel willen bewegen. Het is inderdaad moeilijk, in
')

Opdracht van De Min in 't Lazarushuis (1674).
`) Opdracht van Agrippa koning van Alba, of de Valsche Tiberinus (1669).
3 ) Zie Kalff, a. w., bl. X35.
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het gedoe van Lodewijk Meyer, van Andries Pels en van zoovele
mindere „adelaers" iets goeds te zien. De liefde voor het kleine,
de zucht tot vitten, de afwezigheid van oorspronkelijken zin
hinderen in hun werk voortdurend. Wie Pels' boekjes leest, ver
kwalijk zijn ergernis over den eigenwijzen praatgraag. En-kropt
toch is die ergernis verkeerd. Want zij belet ons, de ééne
deugd te zien, die althans Pels' theoretischen arbeid kenmerkt.
Voor het eerst treffen wij daarin iets aan, dat naar critischen
zin in onze beteekenis van het woord zweemt. Geschriften naar
hun tijd van oorsprong te beoordeelen, dat had vroeger nog niemand gedaan. Pels beproefde het en slaagde voor een eerste
poging niet kwaad. Dat hij tegelijkertijd dien eersten critischen
vonk onder de kleinzieligste haarklooverijen doofde, is te be
Toch bleef het vuur smeulen, totdat een ander zou-jamern.
komen om het opnieuw aan te wakkeren. Dat kon echter eerst
het werk eener volgende eeuw zijn.

BESLUIT.
De letterkunde van onze Gouden Eeuw vertoont een beeld
vol leven en gloed, vol licht en afwisseling. De litteraire theorie
weerspiegelt dien rijkdom slechts ten deele. Het werkelijke leven
en de daad namen de gemoederen zoozeer in beslag, dat voor
het reflexieve denken te weinig tijd overbleef. Bovendien beheerschten de wijsgeerige theorieën der Antieken, vooral der Romeinen, de geesten zóózeer, dat de blik zich daarnaast nauwelijks richtte op hetgeen buiten de Oudheid lag. Het eigen oorspronkelijk oordeel kreeg daardoor geen voldoende gelegenheid
om zich te ontwikkelen. Toen de bewondering der Classieken
voor die der Franschen wijken moest, werd het met de geestelijke zelfstandigheid stellig niet beter.
Practische zin en eerbied voor de geschriften der Ouden
kenmerken het aesthetisch denken der Nederlanders uit de
bloeiperiode der letteren. Al had in de practijk de classieke
richting lang niet in ieder opzicht gezegevierd, in theorie
werden afwijkende meeningen nooit stelselmatig dóórgedacht,
en zelfs nauwelijks neergeschreven. De litteraire theorie zelve
was immers van Griekschen oorsprong. Van des te meer waarde zijn dan ook de verspreide uitlatingen en oordeelvellingen,
waaruit somtijds het voortleven der oude nationale tradities,
ondanks den classieken bolster, blijkt. De voorliefde voor
levendige tooneelen met veel hartstochten, de neiging tot
kunstwerken met godsdienstige of ethische strekking behooren
daartoe. Voor het overige regeert de classieke wijsheid onbeperkt.
Rodenburg vond als theoreticus geen navolgers, onafhankelijke
figuren als Joan Dullaart, Jan Vos of Tomas Asselijn bleven
vrijwel alleen staan.
Horatius is de groote kunstwetgever. De bondigheid en de
gezaghebbende toon. zijner Ars Poetica maakten hier te lande
grooten indruk. Een noodzakelijk gevolg daarvan was het dogmatisch en veelal enghartig karakter onzer letterkundige kunst-
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leer, vooral op dramatisch gebied. Het moest den dichters moeilijk vallen, de Horatiaansche voorschriften streng toe te passen.
Vandaar de opvatting, dat de kunstwetten een hoog ideaal vertegenwoordigden, en dat de dichter er slechts naar kon streven
dit te benaderen. Aan die opvatting had hij dan een zekere vrij
te danken.
-heidnpractjk
Slechts enkele dichters zochten verder dan alleen bij Horatius.
Samuel Coster was daar op het voetspoor van Heinsius mede
begonnen, en vooral Vondel bestudeerde vol toewijding allerlei
andere bronnen der aesthetica, met name de Poetica van A ristoteles. Aan dat werk toch had Horatius zijn voorschriften grootendeels ontleend. Maar ook de werken der Nederlandsche philologen en der Italiaansche theoretici kende hij. Op Vondel's
kunstinzicht had die veelzijdige studie geen nadeeligen invloed.
Want hij las en leerde de voorschriften dier schrijvers niet alleen, doch nam ze zóó in zijn geest op, dat ze een deel van zijn
persoonlijkheid werden. Het classieke kunstideaal was bij hem
dan ook iets levends. Daarom is hij onze eerste kunsttheoreticus
der zeventiende eeuw, en daarom kenden ook zijn tijdgenooten
hem zulk een hoog gezag toe.
Het Fransch- classicisme, dat na 1665 ons land binnenkomt,
snoert het keurslijf dichter aan. Waar de Horatiaansche leer nog
eenige vrijheid had gelaten, kwam het genootschap Nil Volentibus Arduum die laatste lichtstralen uitdooven. Al blijft Horatius in eere, Corneille wordt voortaan de hoogste autoriteit,
wiens invloed des te grooter is, daar hij zijn lessen uit het gezond
verstand afleidt. De theorie, vooral door Lodewijk Meyer en

Andries Pels verkondigd, wordt voortaan strenger, bekrompener
en breedsprakiger. Zij houdt hierin gelijken tred met de poëzie
zelve, die ook meer en meer onbeduidend wordt.
Zoo staat onze litteraire kunstleer bij den aanvang der achttiende eeuw. Veel goeds belooft zij niet. Slechts enkele spranken
houden de hoop levend. Het zijn het groeiend critisch inzicht
en de zich gestadig verruimende geestelijke belangstelling. Ook
buiten de Classieken vinden sommigen al iets goeds, dat hun
aandacht verdient. Zoo bleef toch één kans bestaan, dat het
drukkend juk eenmaal afgeworpen zou worden. Daaruit zou
dan de nieuwe dag verrijzen.

I. REGISTER VAN NEDERLANDSCHE SCHRIJVERS.
Arendsz, T., 35, 70, 146, 158, 165
vg., 198 vg., 209, 213.
Asselijn, T., io8, 113, 198, 201.
Bara, J., 5 6, 12 7 , 1 55 vg., 202.
Barlaeus, C., 2o1.
Baudous, W. de, 72, 176.
Bernagie, P., 31, 35, 55, 61, 69, 73,
75 vg., I0I, 192, 202.
Bidloo, G., 199•
Bie, C. de, 54 , 9 6 •
Blasius, J., 5 1 vg. , 7 1 , 95, 141, 1 77,
179, 188, 195, 202, 208.
Bodecher Benningh, J., 149, 172.
Boelens, A., 92, 180.
Bogaert, A., 46, 55, 120, 127.
Bosch, L. van den, 13, 72, 126.
Brandt, G., 181, 202, 205 vgg.
Bredero, G. A., 13, 3 0 , 45, 5 8 , 61 ,
72 vg., 86, 110, 124, 126, 141, 148
vgg., 1 72 , 1 74, 176, 178 vg., 203.
Buysero, D., 24, 26, 57, 91, 115,
1 99.
Castelein, M. de, 9.
Cats, J., 51.
Codde, P. A., 57, 143, 205.
Colm, J. S., 52, 56, 204.
Coningh, Th. de, 187.
Cooleveldt, J. J-, 57 , 74, 171.
Coornhert, D. V., 1 75. 1 77•
Coster, S., 25 vgg., 45, 72, 8o, 124
vgg., 148, 151 vg., 166, 169 vgg.,
174, 176, 202, 204, 211, 214.
Damme, Is. van, 57 vg., 6,, 121.
Does, J. van der, 72.
Droste, C., 23, 55, 7 6, 99, 1 93•
Dullaart, J., 31, 69, 79, 127, 1 42,
1 49, 213•

Duym, J., 5 2 , 74, 1 33 vg., 1 7 0 , 1 75
vgg., 183 vgg., 187, 190.
Eembd, G. van der, 53, 74, 1 55 vg.,
176 vg.
Elger, W. den, 72, 179.
Focquenbroch, W. G. van, 2I I.
Ghistele, C. van, 12, 71, 85, 87 vg.,
93, IIO, 177.
Gon, C. van der, 55.
Graaf, H. de, 211.
Grotius, H., zie register II.
Haps, P. W., 69, 198.
Heinsius, D., zie register II.
Heemskerk, J. van, 126.
Hogendorp, G. van, 1 43.
Hooft, P. C., 3 0 , 44, 72 vgg., 12.5
vgg., 1 37, 1 43, 1 54 vgg., 16z,
166, 172 vgg., 177, 181, 184 vgg.,
200 vgg., 209.
Huyghens, C., 70, 184 vgg, 201.
Kok, A. L., 115, 178, 202.
Koningh, A. de, 171.
Langedult, P., 20, 25, 27, 59, 61
vgg., 112 Vg., 163 vgg., 175, 191
vg.
Leeuw, A., 69, 92, 95, 18o, 198.
Lingelbach, D., 69, 73, 94, 99, 112,
138, 141, 153, 198.
Lust, S. van der, 1 34.
Meyer, L., 14, 20 vg., 3 1 , 34 vg.,
75, 81, 94 vg., 103 vgg., III vgg.,
130 vg., 1 3 8 , 1 45, 149, 1 52 vgg.,
161 vgg., 178 vgg., 190, 196, 20I
vg., 207, 210 vgg.
Michaelius, I., 173.
Mildert, A. van, 45, 53, 5 6, 94 vg.
Mostart, D., 68, 104, 173, 201.

216

REGISTER VAN NEDERLANDSCHE SCHRIJVERS.

Nieuwelandt, G. van, 53, 89.

Udemans, C., 117, 187.

Noot, J. van der, 171.

Velde, W. van de, 74 , 10 4 , 1 43.

Oudaen, J., 127.
Paffenrode, J. van, 12 7 , 1 43.
Pels, A., 14, 2 4 , 3 1 vg., 35, 42, 46,
55, 65 vg., 71, 8,, 86, 90, 92, 96,
99, IOI, III, I15, I17 vgg., 139,
1 4 2, 1 45, 1 5 2 , 1 5 6 vgg., 16 4 vg-•
178 vgg., 188, 192, 196 vgg., 203
vgg., 209 vgg.
Plasse, C. L. van der, 30, 86, 88,
110, 140.
Pluymer, J., 92, 127, 180.
Potter, D. L. de, 49, 167.
Reael, L., 181.
Rodenburg, Th., 19 vg., 24 vg.,
39 vgg., 49, 53, 56 vgg., 66 vgg.,
8o, 88, 90, 92, 124, 1 34 vg., 1 95,
204, 211, 213.
Roelandt, H., 54, 180.
Schipper, J. J., 16, 95, 128 vgg.,
136, 206.
Serwouters, J., 23, 20 5.
Six, J., 73, 75, 103 vg.
Smids, L., 7 0 , 73, III, 1 39, 1 5 6 ,
175, 180.
Soet, J., 1 35.
Soolmans, 127.
Spiegel, H. L., 44 , 1 7 2 , 1 74. 1 77Swaen, M. de, 32, 71, 192, 198.
Sweerts, J., 1 43•
Tengnagel, J. Gansneb, 16, 8o, 1 43
vg., 206, 208.
Tengnagel, M. Gansneb, 126.

Verhoek P., 127.
Verlove, K., 127.
Vinck, J., 20, 72.
Visscher, Maria Tesselschade, 1 74 ,
20I.
Vollenhove, J., 181, 206 vg.
Vondel, J. van den, 7, 13 vg., ,8,
20, 23, 25 vgg., 3 2 , 35, 4 1 , 46, 4 8 ,
54 vgg., 63 vgg., 7 0 , 75, 79, 82 ,
86, 94 vgg., 107 vg., 110, 112 vg.,
118, 120, 128 vg., 1 37, 1 43 vg. ,
149, 151, 160, 162 vg., 166, 1 74
vg., 178, 181, 184, 189 vg., 1 99,
201 vgg., 214.
Vos, J., 13 vg., 18, 21, 24, 31 vg-,
37 , 4 1 vgg., 4 8 , 54, 66, 69, 78 vg.,
95, 106, Io8, III vg., 117, 126,
129, 1 3 6 vg., 1 44 vg. , 1 49, 1 5 2
vg - , 1 57 vgg. , 166, 178, 207 vgg.,
213.
Vossius, G., zie register II.
Wael, J. van der, 126.
Webber, E., 200 vg.
Werve, J. van der, 177.
Wevelinchoven, I. van, 126.
Zasius, L., 53, 8 4•
Zeebot, F. G., 54Zeerijp, P. van, 57, 202, 204.
Zevecote, J. van, 1 43.
Zjermes, K. A. van, 41 vg., 1 35,
206, 208.
Zwaardecroon, H., 207.

II. REGISTER VAN VREEMDE SCHRIJVERS.
Aeschylus, 97.
Aretino, Pietro, 77.
Ariosto, 72, 8z, ion, i86.
Aristoteles, 7, II, 15 vgg., 23 vgg.,
32 vgg., 4', 45, 5 0 , 6o, 62 . 7 8 , 8 o,
82 vgg., 87, 94, 97 vg., 100 vgg.,
io6 vgg., 113 vgg., 122 vg., 125,
iz8, 130 vgg., 3140, 1 43, 1 47 ,
150 vgg., i6r, 175, 189, 192, 210,
214•
Aubignac, Abbé d', 77.
Bacon, Francis, 47.
Bartas, G. de Saluste du, 66, 186.
Bellay, Joachim du, 8, 10, 13, 17,
29, 1 74, 18 3.
Blondel, 192.
Boccaccio, 6o.
Boccalini, 77, 200.
Boileau, 17, 27 vg., 66, i78 vg., 182.
Campistron, J. de, 32.
Castelvetro, 23, 25 vg., 43, 5 0 , 89,
97, 123, 125 vg., 129, 132, 182,
189.
Chapelain, jean, 129.
Chapelle, J. de la, 200.
Cicero, 40 vgg., 6o, 87.
Corneille, Pierre, 14, x6 vg , 21, 23,
26 vgg., 3 1 vgg. , 5 0 , 68, 73, 75,
77 , 81, 86, 90, 97 vgg., 10 3, 10 5
vg., 110, 114 vgg., 123 vg., 129
vgg., 1 37 vg., 15 0, 1 5 2 vg., 1 57,
159, ,6i, 167, 185, 1 90 vgg., 1 98,
210 vg., 214.
Cowley, A., 182.
Cueva, Juan de la, 77.
Dader, 28.
Daniel, Samuel, 77.

Daniello, 44, 84, 1 77.
Descartes; 21, 32
Donatus, 87.
Dryden, 26.
Empedocles, 37.
Eratosthenes, 23.
Estienne, Henry, 1 77.
Euripedes, z9, 27, 68, 72 vg,, zz8,
1 37, 1 44, 16o vg.
Fontenelle, 28, 49.
Fracastoro, 37, 102
Fulgentius, 49.
Garner, 72, 124.
Gilbert, 141, 1 53.
Grotius, Hugo, 12, 19 vg., 27 vgg.,
37, 48, 64, 85 vg., 98, 128, 137,
144, 151, i6o.
Guarini, 49, 124, 167.
Heinsius, D., 12, 19, 24 vgg., 37•
45, 68, 8o, 8 3, 97 vgg., 1o9, ii8
vg., 125, 132, 140 vg., 148, 151,
154 vg., 160, 214.
Hobbes, 3 8 , 47.
Homerus, 25 vg., 3 0 , 3 2 , 10 3, 1 97.
Horatius, 7, II, 15, 18, 21 vgg., 31
vgg., 3 8 , 4 1 , 4 6 , 4 8 , 5 0 , 62, 7 0,
7 2 , 74 vgg., 8o, 90, 102 vgg., 107
vgg., ii6, 118, 122, 131, 14ovgg.,
1 47 vgg., 1 5 2 , 1 54, 156 vgg., 1 59
vgg., '70, 18o vgg., 189, 192,
208 vgg., 213 vg.
Jacobus I, 67.
Jonson, Ben, 27, 67, 89.
Laudun, Pierre de, 156.
Lessing, 83, 97 vg.
Lilius Giraldus, 67.
Lipsius, 26.

218

REGISTER VAN VREEMDE SCHRIJVERS.

Lombardi, 25.
Longinus, 24.
Lucretius, 37.
Macrobius, 76.
Maggi, 25, 87, 122.
Magnon, 141.
Martialis, 166.
Maiherbe, 174.
Mesnardière, Jules de la, 26.
Méré, de, 32.
Milton, 26, 61, 162.
Minturno, 8, 87, 122 vg.
Molière, 77, 91 vg., 180.
Montaigne, 38.
Mulcaster, 29.
O1lénix du Mont-Sacré, 124.
Ovidius, 48, 8z.
Partenio, 173, 1 77.
Pascal, z8.
Patrizzi, 2!.
Perrault, 28.
Petrarca, 49, 186.
Pico dells Mirandola, 7.
Plato, 15, 19, 50, 58 vg., 62, loo.
Plautus, 24, 26, 57, III, 119 vg.,
124, 152 vg., 156, 166, ,88.
Plutarchus, 192.
Quinault, 91 vg., 158, 165, 18o, 198.
Quintilianus, 7, 62.
Racine, 17, 26, 33, 35, 7 0 , 77, 1 39,
146, 165, 198.
Ramus, 21.
Rapin, 27, 91, 1 79.
Robortello, 25, 87, 102, 122.

Ronsard, 8, 10, 1 3, 1 7 , 60 , 6 7 , 1 77 ,
183, 188 vgg.
Sabbattini, 159.
Saint-Evrémond, 2 7, 77.
Salviati, 29.
Savonarola, 7, 50, 66.
Scaliger, 8, 19, 23 vgg., 32, 38 vg.,
44, 47 , 59, 62, 8o, 84 vg., 87, 97 ,
loo, 102 vg., 107, 123 vgg., 131,
140, 148, 173 vg., 182.
Segni, 122.
Seneca, 7, 1 7 , 23 vgg., 3 2 , 7 2, 75 ,
84, 101 , 103, 126, 132, 154, 16o
vgg., 166, 181.
Sidney, Philip, 19, 39, 4 0 . 47,
49, 57, 59, 67, 88, 12 4, 1 34•
Sophocles, 17, 29, 68, 71, 73, 161,
1 74.
Strada, Famianus, 26.
Tasso, 26, 66, 82, 186.
Tassoni, z8.
Temple, William, 192.
Terentius, 12, 24, 26, 56, 71, 85,
87, 110, 124, 152, 166, 207.
Theophrastus, 147.
Trissino, 8, 87, 122 vg.
Vauquelin de la Fresnaye, 50, 154.
Vega, Lope de, 13, 15, 32, 39, 5 1,
77, 109, 12 4, 195•
Vergilius, 7, 9, 23, 25 vg., 30, 3 2 ,
37 , 10 3 , 1 97.
Vida, 8, 38, 67, 173, 1 77.
Vossius, Gerard, 12, 24, 27, 62 vg.,
140.
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Aagje, 't Nieuwsgierig,
kl. d. A. Bogaert, 127.
A a n 1 e i d i n g e ter Nederduitsche Dichtkunste, d. J. van den
Vondel, 14, 41, 46 vg., 7 0, 75,

148, 175, 178, 181.
Aanslagh, Herdoopers,
op Amsterdam, tr. d. P.A. Codde,
1 43•
Adonias, tr. d.J.van den Vondel, 118.
A e g y p t i a c a, ofte Aegyptische
tragedie, d. G. van Nieuwelandt,
53, 8 9.
A g rip p a, Koning van Alba, tr.
d. H. de Grae j, 211.
Alchimist, De bekeerde,
kl. d. D. Lingelbach, 69.
Alexander de Medicis,
tr. d. J. Dullaart, 127.
A if r e d a, droef bly-eynd. sp. d.
P. A. Codde, 57, 205.
A m a d i s, op. d. T. Arendsz,
165.
Amphitruo, kl.d.I.vanDamme, 57, 121.
Amphitryon, bl. d. D. Buysero, 91.
Andronicus, tr. d. M. de
Swaen, 32, 71, 192.
Antigone, De Griekse,
20I vg, 2I0 Vg.
Aran en Titus, tr. d. Jan
Vos, 32, 117 vgg., 126, 159 vg.,
178, 208 vgg.
A r e t e, tr. d. D. Buysero, 57, 115.

Arfleura en Brusanges,
dr. bly-eynd sp. d. P. van Zee
-rijp,20.

B a e t o, tr, d. P. C. Hooft, 143,
1 54.
Beleg van Leyden, tr. d.
J. Zevecote, 1 43.
Belegering der stad
L e y d e n, tr. d. J. Duym, 133.
B i r o n, tr. d. H. Roelandt, 54
180.
Borstwering, Eglentiers
Po ë t e n s, d. Th. Rodenburg,
19, 24 vg • 39 vg., 49, 57, 59, 6 7,
88, 124, 1 34•
Brabander, Spaanschen,
Jerolimo, bl. d. G. A. Bredero,
5 8 1 49•
Broedermoord, Haagsche,
,

.

tr. d. J. Oudaen, 127.

Broershert, kl. d. A. Leeuw,
69.
Christus lijdende en ver
heerlijkt, tr. d. P. Langedult, 20, 25, 59, 61, 113, 163,
191.
Cid, Verduytste, tr. d. J.
van Heemskerck, 126.
C l e o m e n e s, tr. d. D. Lingelbach, 69, 94, 112, 138, 198.
Clorinde en Dambise,
bly-eynd sp. d. J. Soet, 1 35•
David ende Goliath, tr.
d. J. v. d. Wael, 126.
Deboosjant, De, bl. d. L.
Smids, 70, 73, III, 139, 156.
-
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Dichtkunst, Horatius
F l a c c u s, d. A. Pels, 15, 42,
46, 86, 142, 164, 181.
D i d o, tr. d. J. Bodecher Benningh,
1 49, 172.
D i d o o s Dood, tr. d. A. Pels,
III.

Dood, De, van de grasven Egmond en Hoorne, tr. d. T. Asselijn, 113.
Dubbel en Enkel, bl. d.
J. Blasius, 188, 202.
Eduard, tr. d. K. A. van Zjermes, 206.
Electra, tr. d. J.van den Vondel, 29, 54, 71, 95, IOI. 113, 149,
174, 206.

Elpenor en Rodope, tr.d.
J. van Wevelinchoven, 126.
Floris en Gerrit van
V e 1 s e n, tr. d. J. J. Cooleveldt, 57, 74, 171.

Galteno en Alimene, tr.

d. J. Bara, 155, 202.
Gebroeders, De, tr. d. J.
van den Vondel, 63, 112.
Gebroeders, Batavische,
tr. d. J. van den Vondel, 1 43•
Gebruik en Misbruik des
Tooneèls, d. A. Pels, 15,
55, 65, Si, 9 0 , 95 , 99, 115,
117, 131, 139, 142, 178, 180, 192,
196, 210.
Geeraerdt van Velzen,
tr. d. P. C. Hooft, 125, 1 3 2 ,
143
Geest, De gemeenzame,
kl. d. J. Soolmans, 127.
Gr i a n e, d. G. A. Bredero, 124,
148.

Gijsbrecht van Aemstel,
tr. d. J. van den Vondel, 143 vg.,
204, 206.

Heau ton timorumen os,
kl. d. D. Buysero, 24, 26.
Heidin, De Spaensche,
bl. d. M. G. Tengnagel, 126.

Hercules in Trachin, tr.
d.

J. van den Vondel, 29.

Herder, De getrouwe,
landsp. d. D. L. de Potter, 49, 167.
Historie, De, van Jos e p h, tr. d. G. Zeebot, 54.
Hippolutus den Kroon d r a g h e r, tr. d. J. Vinck, 20,
72.

Hongers-dwangh, Herstelde, tr. d. S. van der Lust,
1 34.
Huishouding, Borgerii c k e, d. L. Zasius, 53, 8 4•
Huwelijk, Het, van Oron-

dates en Statira, bl. d.
D. Lingelbach, 27, 73 ,

1 4 1 , 1 53•

Ifigenia, tr. d. J.van den Vondel, 30, 98, 118, 144.

Ifigenia in Aulis, tr. d.
T. Arendsz, 35, 146, 198.

Isabella, tr. d. S. Coster, 25
vg., 45, 72, 8o, 124, 148, 151 vg.,
166, 171, 176, 204.
Jacoba van Beieren, tr.
d. C. Sweerts, 143.
Jacoba van Beieren, tr.
d. C. Droste, 76.

Jaloersche, De buitens p o r i g e, kl. d. J. Pluymer,
I27.

Jan K l a as z, bl. d. T. Asse
201.

-lijn,

Jan van Leiden en Barend Knipperdolling,
tr. d. J. Dullaart, 31, 79, I¢2.
J e pt h a, tr. d. J. van den Vondel,
20, 25 vgg., 4 8 , 63, 79, 98, 107,
II0, II2, I18, I20, I28, 1 37, 1 49,
151, 16o, 162, 189, 206 vgg.
Johanna Grey, tr.d. J.Oudaen, 127.

Johannes de Boetgezant,
d. J. van den Vondel, 66.

Julius Caesar, tr. d.J.Michaelius, 173.

J u l p h u s, bl. d. A. Pels, 31,
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121, 131, 1 39, 1 59, 1 99•

Karel de Negende, tr. d.
L. van den Bosch, 126.

Karel de Stoute, tr. d. P.
Verhoek, 127.

Karel Stuart, tr. d. J. Dul-

laart, 142.
Kindermoord van Herod e s, tr. d. S. van der Lust, 1 34.
Kleazjenor, Klagende,
en dolende Doriste, tr. d. K. A.
van Zjermes, 135.

Marcus Antonfes en Cleop a t r a, tr. d. E. Webber, zoo.
M a r i a in n e, tr. d. D. Mostart,
1 73

M e d e a, tr. d. J. Six, 73, 75, 10 3
vg.
Mede a, tr. d. J. Vos, 14, i8, 2I,
24, 3 1 vg., 4 1 , 4 8 , 54, 69, 95, 1o6,
Io8, 112, 129, 136, 144 vg., 1 49,
152, 157 vgg., 208, 2I0.

M e 1 i b e a, tr.-bly-eynde-spel d.
Th. Rodenburg, 53•

Koninksbruidt, De verloofde, tr. d. L, Meyer, 14,
21, 34. 75, io6, 113 vgg., 120,

Min, De, in 't Lazarushuis, bl. d. W. G. van Foc-

130, 138, 153, 161, 179, 18,, 202,
210 vg.

Min, De, triompheerend e, vredesp. d. D. Buysero, 199.
M i n d a t e, bly-eind. tr., 70.
Mithridates, tr. d. Th.

Kraambedt of Kandeelm a a 1 van Zaartje Jans, bl. d.

Arendsz, 35, 7 0 , 146, 1 9 8 •

T. Asselijn, Io8.

Laura, Vervolgde, d. K.
A. van Zjermes, 41, 135.
d. J. van den Vondel, 118, 168.

Leo, Den trotsen, en Philippus de Goede, d. J. Serwouters, 23.

Leo Arminius, d. A. Leeuw,

Moord, De, der onnooze1 e n, tr. d. D. Mostart, 68, I04.
Moord, De, begaen aan
Wilhem van Oraengien,
tr. d. G. van Hogendorp, 1 43•
Moortje, Het, bl. d. G. A.
Bredero, 72, 176.

95.

Liefde, De wanhebbelijke,
209.

Liefde, De, van Dido, tr.
d. J. van der Does, 72.

Liefdendokter, De, bl. d.
A. Leeuw, 69, 92, 180.
Lin g u a, zinnesp. d. L. van den
Bosch, 72.
List, De gelukte, 73, 104,
122.

Lubbert, Verliefde, kl.
d. J. Pluimer, 92, 180.

Lucifer, tr. d.J. van den Vonde1, 7, 63, 98, 163.

Lysander en Kaliste,blyeynd. sp. d. J. Blasius, 51, 95.
Maria Stuart, tr. d. J. van
den Vondel, 98.

M o d e, D e, zinnesp. d. P. Bernagie, 3 1 , 55, 6,, 192.

Leeuwendalers, De, landsp.

35, 92, 120, 150, 18o, 190,

quenbroch, 211.

M y r r h a, tr. d. A. Bogaert, 4 6 , 55,
120.

Oedipus tr. d. J. van den Von;

del, 25, 48, 2o6.

Oedipus, en Antigone, tr.
d. W. de Baudous, 72, 176.

Oe n e, kl. d. J. Vos, 32.
O l i m p i a, tr. d. J. Soet, 1 35Onderganck, Den, van
de monarchije der Pers e n, tr. d. Th. de Coningh, 187.
Ondergang, Den, van
jonk-heer Willem van
Arkel, tr. d. J. van Paffenrode, 127, 143.

Ontset van Leiden, d. J.
Zevecote, 143.

Oratijnen Maskarilj as,
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tr. d. J. Dullaart, 1 49.
Paris en Helene, tr. d. P.
Bernagie, 35, 69, 73, 75, lol, 202.
P a s c h a, d. J. van den Vondel,
23, 6,, 63, loo.
Perseus, Een Nassausche,
trag. corn. d. J. Duym, 176,
183.
Phaëton, tr. d.J.van den Vondel, 199.
Princes, Stantvastige,
tr. d. J. Dullaart, 69.
P y r r h u s, tr. d. W. den Elger,
73, 1 79.
Radt van Avondtuuren,
bly-end. tr. d. A. L. Kok, met
opdracht van L. Meyer, 115, 178,
202.

Reinherte, tr. d. W. van de
Velde, 74, 1 0 4, 1 43.
Roeland, op. d. T. Arendsz,
158, 165.
S a l m o n e u s, tr. d. J. van den
Vondel, 61, 199.
Schat der Duytscher Talen, d. J. van der Werve, 1 77.
Sophonisba, tr. d. G. van

der Eembd, 53, 74, 1 55, 1 76.
Sophonisba, tr. d. P. W.
Haps, 69.
Sophompaneas, tr. d. J.
van den Vondel, 86.
Spel van sinne opdetweede
loterije vant gasthuys, d. A. de
Koningh, 171.
Spiegelboeck, d. J. Duym,
52, 170, 183.
S t e f a n u s, tr. d. K. Verlove,
I27.

Tamerlan, Den grooten,
d. J. Serwouters, 205.
Themistocles, tr. d. C.Droste,
23, 99, 1 93Theseus en Ariadne, tr.
d. P. C. Hooft, 202.
Tragicomedie, Neder-

landsche, d. C. Udemans,
117, 187.
Twelingen, De gelijke,
31, 104, III, II9 vg., 1 53, 191.
T w e s p r a a c k der Nederduitsche Letterkunst, 9, Io, 12, 78,
177, 182 vgg.
Verovering van Rhodes,
tr. d. J. J. Schipper, 16, 95, 128,
206.
Verwoesting des stadts
N a e r d e n, tr. J. G. Tengnagel,
,6, 8o, 143 vg., 206.
Virginia's treurspel, d.

A. van Mildert, 45, 53, 94•
Vlies, Het ghulde, tr. d.
L. Meyer, 14, 3 1 , 34, 81 , 95, 105,
107 vg., 114, 130, 1 3 8 , 1 49, 1 5 8 ,
190, 196, 2I0.
Vorst, Herstelde, d. J.

Bara, 127.
Vrienden -Spieghel, Batt a e f s c h e, trag. com. d. J. S.
Color, 52, 56, 204.
Vrijer, De bedrooge, kl.
d. A. Boelens, 92, 180.
Vijanden, De edelmoed i g e, d. J. Blasius, 72, 179,
195, 206.

Warenar, bl.d.P.C.Hooft,72.
Wedding, De ma'lle, 89.
188.
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