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V O O R R E D E.

Ik heb in 'tstreven naar waarheid het soms gewaagd te laken. w aar sleur

ofnationale i
jdelheid eene loftuiting totgewoonte had gemaakt. Ik heb ge-

tracht mi
jn oordeel op regels te bouwen,ten einde aan hetverleden eene
vingerwi
jzing voor de toekomst te ontlokken. Ik laatterverklaring en verdediging mjnerwi
jzevan doen tweevreemden voormi
jspreken.
In de eerste plaats Ahnfelt,in zi
jn Leven van EliasSehlstedt,voorhet
O

vi
jfde deelvan diensSamlade Sangeroch Visor:
O

O

O

11Vi hafva inom var literatur manga beröm da,m anga klassiska nam n,om

hvilkasodödliga vkrde och Grtjenstdetskullekunnasynassom ettmajestits.
brottatt ett ögonblick tvifa.Och likvhl,nhr detkommer tilldennaobevekliga

kritik,som skil
jermellan guld och förgyld koppar,mellan lefvandeblommor,
uppspiradeurnaturensvarmaochinnerstasköte,ocheftergordavaxblommor,
O

O

O

da fyagar ironikern :hur mycket haller profvetaf allt detta?''

Voorts A.W .Ambros, G eschichte der M usik,IV,407:

11So sicher es auch heissen muss, dass bisher noch keine g,Theorie der
schönen Kiinste''auch wirklich jygchöne Kiinste''hervorzuruyfen vermochthat,
eine so wichtige Stelle nehmen gleichwoldie Theoretikerin der Geschichte

der Kunst ein. Das wirkliche Kunstgesetz geht, wie das Kunstwerk selbst,

letzterem immanent, immer nt
zr aus dem Geiste des schaFenden Ki
instlers
hervor; der Theoretikermag sich auch wohlin abstrakte Speculationen .....
vertiefen - den Kiinstlern und dem Verstândniss ihrer Schöpfungen niitzt

er am meisten,wenn er den Kunstwerken dieKunstgezetzeabfragt,wenn er,

nach des Dichters W ort, ,rsuchet den ruhenden Po1 in der Erscheinungen
Flucht''- und ausder Mannigfaltigkeit derihm in Menge entgegentretenden
Kunstwerke das eine Gesetz aufzuspiiren trachtet,welches gemeinsam ihnen

zu Grunde liegt.- Hat er esgefunden,dann istsein Fund jedenfallsein
sehr werthvoller.Dann mag auch die Kiinstlerschaft,insbesondere die heran-

bliihende neue Generation an ihn herantreten,Belehrung suchenundfnden -

und zwareineBelehrung,welchejetzthinwiederum dem eigentlichen Kunstschaflkn zum Nutzen gedeiht.'f

Ik m een hierm ede te kunnen volstaan ; en druk slechtsnog de hoop uit,
geen onbruikbaar werk te hebben geleverd.

DEx HAAG, 15 Februari 1882.
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Dl.111.b1. 19, reg. 9 v.b. een diepen sluier, lees: een dichten sluier.
X
,1

X
1,

n
X
D

23, r 14 r de vjfoverigen,lee8:de vjfoverige.

26,noot:Coornhernt, lees: Coornhert.
28,reg. 3 v.b.eenmoedigeninborst,fed,
s:eenemoedigeinborst.
40j p 19 v.o. Kilianus,d.i.Kiel,lees:van Kiel.
40j r 20 v.b.Becamus,lees:Becanus.
48, r 19 r dat 's u, p dat s'u.
87, r 10 v. o.beteekenis, , bekentenis.
93, D 17 v.b.Daraîde, D Dareïde.
98,
12 r romantische-dramatische, lees: romantischdramatische.
X 101,reg. 19 v.b.en bl. 131,reg. 22 v.b. Vergeljk evenwel
watdr.J.Ten Brink in zi
jnevoorredevan de Lucellezegt.

112,reg.5 v.o.famile,lees:familie.

126,noot 1 en 2 moeten verwisseld worden, evenals op bl.132.

168,reg.1,2 en 3 v.b.beNooren bj de nootop bl.167.

220, r 3 v.o.tegenover, lee8:tegen over.
222, r 3 v.b.maekkt,
maeckt.
K 223,
4 O litierarisch, ,
, litterarisch.
11224, D 9 r sultter,
r sulter.
230, ,1 6 v.o.voor het vertreden,lees: over het vertreden.
D 238, D 15
indiviqualiteit,lee8:individualiteit.
240, p 12 v.b.heeft de dichter lees: hebben de vertooners.
D 241,noot:R. H.Kollewjn,lees:R. X.Kollewjn;en die den

.n

schrjver,lees:die de schrjver.

277:reg. 9 v.o.hebben, lees:hadden.
290, noot:Klucht '
JJAI den AzlevleAlcer,lees:K luchtrandekoe.
D 291, reg.22 v.b.de comische toestand, lees: den comischen
toestand.
294,noot: reg.7 v.o.geringen. lee8: geringe.
301,reg.2 v.b. Hutade. lees: Hurtado.
X 305,noot:reg. 1 v.o.bl. 240- 242,leesï233- 235.

317,reg.1 v.b.drie spruiten, leestdrie vrouweljke spruiten.

1 320,noot 5,vermeldt,lees:deelt.
O 340,reg.2 v.b.zorgvuldige,lees:veelvuldige.
X 344, s 3 o gestelde-syllabenmaten,lees:getelde-syllabenraaten.

345,reg. 2 v. o.moeten,lees:moet.
360, z 3 v.b.onze,
onzer.
367, p 6 v.o.maakt,
maakte.
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BUITEN AMSTERDAAI.
PAMPHUYSEN -

DE ZEEUW EN.

Dekampstrjdtusschendetweenajverigerichtingen,dieelkander
in het begin der zeventiende eeuw op letterkundig gebied de heer-

schappj betwistten,was gestreden. De worsteling waskort,maar
hevig geweest. Tot nog t0e had zj ternauwernood de aandacbt
onzer gescbiedschrjvers getrokken. Wj hebben haar trachten te
schilderen:omdatditvoordekennisonzerontwikkeling van belang,
ik zou wel durven zeggen , onmisbaar is: om dat dit ons getuigen
doet zjn van de diepte,waarin bj het volk de Romantiek had

wortel gesçhoten,en ons verklaart, hoe hetlater mogeljk was,
dat, ondanks de grootere talenten in vele opzichten van de m annen
der Classieke richting , Jan Y os en de vertalers van het Spaansche

drama zoo triomfanteljk hethoofd omhoog hielden. Maarin den
aanvang was de uitslag van den strjd,datde Classieke School,
bjdebeschaafdenalthans,volkomen zegevierdeqdateenewezenljk
nationale kunstrichting , zooal voor het oogenblik nog niet vernietigd , toch in hare ontwikkeling en veredeling gestuit werd.

Metden triomfvan de mannen uitden Muiderkring is hettjdperk van voorbereiding besloten.W j hebben de Classieke richting
zien ontluiken, wj zullen haar weldra in haren hoogsten luister
waarnemen,alswj bj hetleven endewerkenvanVondelstilstaan.
Maar vooraf moeten wj ons met enkele andere dichters bezighouden , die eene eigenaardige plaats in de geschiedenis onzer
Letteren innemen? en, ook om het chronologisch verband,beter
hier dan later kunnen worden behandeld : te eer,om dat zoodoende

de draad,die door onze geschiedenis gaat,te gemakkeljkerzal
z<
ijn vast te houden.

D. R. CAMPHUYSEN.

Het spreekt vanzelf, dat het poëtische leven zich niet tot
Am sterdam bepaalde. Alvorens ta onderzoeken , hoe het in H 01-

land'shoofdstad zich totvollen wasdom ontplooide,moeten wj den
blik naar elders richten. Trouwens,hetzal?bj eenig nadenken?
niemand behoeven te verwonderen, dat bj een zo0 samengesteld
tafereel als dat van onze letterkundige ontwikkeling de samenhang

der feiten somsschjnbaar uithetoog moetworden verloren,juist
in het belang der wezenljke eenheid. Soms ook is hetmoeiljk
dichters, die m eer op zichzelf gestaan hebben, in de keten der

samenhangende gebeurtenissen hunne natuurljke plaats aan te
wjzen. Dit is het geval m et Dirck Rafelsen Cam phuysen? die,
ofschoon onder de ouderen terangschikken,totden strjd,in het
vorige boek beschreven , in geen rechtstreeksche betrekking staat,
en daarom lliet vroeger in aanmerking kon komen.

Deze dichter behoort tot de aantrekkeljkste verschi
jningen uit
aanvang derzeventiendeeeuw ,ofschoon hj nietdan Stichte-

den

lyeke Rymen heeft gedicht (van hem ,misschien nok meer dan van

Da Costa,kan gezegd worden,dathj maarééne snaarop zjne
lier had), en zjne gedichten een ietwat ouderwetsch,eigenaardig
puriteinsch voorkomen hebben.Ditlag zoowelaandentjd,waarin
hj leefde, als aan zjne levensomstandigheden.Hj was in 1586
te Gorkum geboren,en reedsin 1627 behoorde hj nietmeertot
de levenden1). Na in Leiden gestudeerd te hebben,werd hj te
Utreeht schoolonderwjzer en in 1616 predikantteVleuten. Maar
na drie jaren werkens werd hjom zjneweinig orthodox-Dordtsche
gevoelens van zjn ambt ontzet. M s Arminiaan vervolgd,leidde
hj een zwervend leven, hield zich nu te Amsterdam , dan te
Norden, dan te H arlingen: op Am eland, of te Dokkum op,en

moestopverschillendewjzeninzjnlevensonderhoudvoorzien.Toch
bleefhj wè1op dehoogte van deletterkundigebeweging van zjn
tjd,en hj wraaktzelfsmeteenige heftigheid ,de algemeene zotheydt van Boeck-maeck-lust, inzonderheydt in dese tyden , waer
in daghelycks de werelt m et Boecken , en voor al m et Rymeryen ,
zoo gheproptwordt,dat het eenen verveelen m oghte,alleen m aer

1) Zie overden juisten sterfdag van dezen DichterOudaanfsopmerkingen
in een brief aan Brandt, afgedrukt in Dr.G.Penon's Bl
jdragen totdeGeschiedenis der Ned.Letterk.,11 D.,bl.142.
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de tytels en opschriften, 'k zwyghe de Boecken zelfs, te lezen."
Trouwens, de wereldsche poezie liet hem koud, en over den vorm
had hy zelfstandige denkbeelden. Hy verdient onze aandacht en
onze achting byna nog meer om zyn karakter dan om zyn talent.
Zijn doel was: "stichten, en met eenen vermaken, 't zy door de
stof of konst, waer toe al van nooden is dat het werck klaer en
verstandelyck zy."
"Ret eenig oogenpunt
Zy "t stichtelyck vermaeck dat ghy u naesten gunt ."

ziedaar zijne spreuk I). Men begrijpt dan ook , dat hij niet uit
roemzucht schreef. Neen, roept hij uit (bI. 14):
"Dat slechts een ziel hier door geraeckt" uyt "s doods gevaer,
En mynes naems gerucht vry eeuwigh doncker waer."

Hij is ernstig en godsdienstig, maar zonder ziekelijke overdrijving: hij wil slechts, dat de hoogere belangen niet opgeofferd
worden aan den roes van 't oogenblik (bl. 6):
"Ick eisch niet dat ghy rustigh
En vrolyck laet te zijn,
Maer dat gh"u wacht voor't lustigh
Welcks eynde loopt op pyn.
Ick eysch niet dat ghy "t minnen,
"t Min-lustig hert belet't ,
Maer dat ghy slechts uw zinnen
Op minnens waerder zet."

Dat laatste maakt steeds den inhoud zijner zangen uit , die
daardoor niet zeer afwisselend zyn: want (bI. 46)
"altyd van Goed t ,
Van God, van Deugd, van Lyden, van Verzaken",

ziedaar hun kern. De vorm daarentegen is zeer verscheiden; doch
naar zijne eigen uitdrukking
,,'It Is and"re saus, maer al de zelve spyze."

Die Gezangen of Psalmen, hoe men ze noemen wil , waren de
volmaakte uitdrukking van hetgeen er in zijn gemoed omging:
1) Stichtelycke R.7jmen van D. R. Camphuysen (4° uitg. van 1652), bI. 77.
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ztjn leven en zi
jne poszie waren involkomenovereenstemming.Dit
Avas een der eischen,die hi
j aan den Dichter stelde (bl.78 vt'.):
19svatbatet ofde pen veel schoone reden quist,
A ls in den schryver zelfs,de Lezer 't weldoen m ist?
Mratis het of de tong veelw yze woorden m aeckt,

W anneerhetdoen,zoo'tschi
jnt,dietongeleugen-wraeckt?''
En dat is het juist,watgeurgeeftaan zjne gedi
chten.Ze zjn
k-rachtig , maar eenvgudig : zonder platheid :maar ook zonder m ysticism e en gezochte allegorie. Eigenaardig is het in die dagen , dat

ze geheelvrj zjn van mythologischen klinkklank.ln zjn o0g was
een gedichtalleen goed (bl.78):
Datnergensm et LatynschfofGriecksche g'leertheydtpraelt,
En geen gezwets ooyt voor den dagh en haelt:
Datnamen van Goddin'en Goden stadigh mydt,
M et alwat onze tael en ft Neferlandtsch oor nietlydt,''

Zoo schreefhj in zjne Wel-Rymens mef,waarin hj nog velerlei andere zeer juiste regelsstelt,die hj ook zelfopvolgt. Geen
wonder, dat hj den halfheidenschen Heinsiusniettoejuicht,dien
hj zekerop heto0g heeftmetdeze regels uitzjn schoon gedicht
aan Geesteranus(bl.79-80),waarin hj hem veroordeelt,
Die uyt eene zelve borne zoet en bitter water scbonck,
En van daegh ter eervan Christus, morgen wefer van Bachus zong,

Die,a1s strenge wi
jsheydts-liever,deuchdten heyl'gazeden dreef,
En straksm etde zelve penne zotte minne-ranken schreef'f

Zjn puritanisme ging nog veel verder, en 'tkomt mj niet
onwaarschjnljk voor, dat hj de eerstelingen van Huygens bedoelde, - of was het misschien Pats? - toen hj,in hetzelfde
stuk zich zoo krachtig kantte tegen Dichters,
1,Die,terwylze d'ondeucht laken,maken 'thert tot ondeucht graegh:
Mriens afwyzen ,is,aenwyzen;tegen-maken,'svleychs vermaeck:
Die door sm akelycke woorden,ft quaet doen plegen meteen sm aeck:
Die ftgebreck wel mefe ontplaestfren,dan doch geven zoo fteen kreuck,
Dat de stank der zonde-wonden invlieght voor een zoeten reuck:
Die door latlk tegenreden laten 't onwys hertonwis
En in twyflkl dat alft preken m eer uyt zefe dan waerheydtis.**

Men ziet, dat wj te doen hebben met een even gemoedeljk

DE zEEgw scHE XACHTEIU EL.

a1s talentvol tegenvoeter van de half-heidensche dichters uit den
M uiderkring.

Maar vooral de Zeeuwen uitdattjdperk verdienen eene afzonderljkebeschouwing,omdatzjdendampkringveraanschouweljken,
waarin de volksdichter Cats zich heeft ontwikkeld. lk bedoel S.
Van Beaumonten de overige dichtersvan deZeeuwscheN achtegael,
en begin m et de laatsten.

Catshad in 1618 openljk verkondigd,dat,zo0 Zeeland eertjds
rjk aan Poëten geweest was, thans ,de kunst vergeten''bleek.
Dit scheen ook de meening in Holland te zjll,en datkonden de
Zeeuwen zich niet laten aanleunen.
In 1623 gaf daarom de M iddelburgsche scunst ende Boeckvercooper''Jan Pieters Yande Venne eene verzameling van gedichten

uit,waaraan hj dezen titelgaf:ZeeltscheNachtegaelendedesselfs
dryderley #:,
:4:3
1:
.
' Geheel ander8 inder waerheyt w:rf/lppsf, al8 de
,

s:J'
p: roor desen by ,
spzp,zzl#.
l:uytenckelmis-rerstantrerkeerdelgck
ï,
sgheoordeelt;tfppr rerscheyden f'
r://klïjc/c: Zeeusche#p?'
fe'
p,by een
.

ghebracht, ende verciert m et Cp.pdre Plaeten. H ier ï,
snoch ùp.gh:-

volkqhteen PPI'
fï.
sCA werck ghenaemtTafereel'
plzlSinne-Mal.
XH et seltsam e opschrift van desen Boeck'' was daarom gekozen ,
om dat Xdoor een Zeeuwsche-Nachtegael tot noch toe, in veel
plaetsen niet anders en is verstaen gheweest a1s een Kick-vors

(ofte om Zeeuws te spreecken)een Puyt:daer mede spotteljck te
kennen werde ghegheven ,dat Zeelantvan geen andere Nachtegalen
versien en was als van dat vuyle W ater-ghedrochte ofte Moddervroeters''; doch kiet, ,de ervarentheydt, nu vele Jaren alreede

heeftgheleert'
,datterjae ghewisseljck in ZeelandtNachtegalen te
vinden zjn,die geen heesgewrock uytstinckendepoelenschreeuwentmaer, een uytnemende aenghenaem Gesang ...sjn schetterende,met groote onderscheyden bevallicheden van stem .'' M aar

Zeeland baarde ook Nachtegalen in overdrachteljken zin:Zangerss
Dichters, ssoete, sachte Kunst-lievende V erstanden , bequaem tot
alle dappere aerdighe invallen , en uytinghe van onse ghemeene

Tael''1). En om dit paen alle omliggende Na-gebueren''te doen
verstaan werd deze bundel uitgegeven , die door de Zeeuwsche
11 Zoo leest men in het Totden Leser,vöör de in-8@ uitgave van 1633.
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aristoeratie en hall,
te ôpz
lfrpdpïd'
g 1)op aansporen van Jacob Cats:)
wasbjeengebracht.
Het sdryderley gesang'' daidt aan ? dat het boek uit drie afzon-

derljke deelen bestaat. Heteerste heetMinne-sang,maarvoldoet
slechts voor een deel aan die benaming. Hettweede draagt ten

opschrift Seden-sang, salwaer de stemme-toontjeswathoogeruyt
ghesongen werden (te weten) leersame Seden-sang: omhelsende
veel vermaeckeljcke scharpsinnige gedichten.'' Het derde wordt
ons voorgesteld als bevattende shet hoogste dat gesongen kan

werden, (te weten) een gesang van Goddeljcke dingen,dathier
genaemt wertHemel-sang,'' hetgeen men gerustdoor sstichteljck
geteem'' zou kunnen vervangen. sfant ofschoon de bentgenooten,

die dezen bundel bjeenbrachten,geen geringen dunk van eigen
talenthadden,zalmen,op onzjdigerstandpuntdan zj geplaatsty
toch een ander oordeel moeten uitspreken , en erkennen , dat, met

weinige uitzonderingen, de dichterljke waardevan dezebundelsj
vooral van den derden , al zeer gering moet worden geschat.

1) Dit bli
jkt uit De zvcznen dergene,diebaersfe?n?nel ?
tyghebrachthebben
totde Zeeuwsche Nachtegael.
,1Jufrou Johanna Coomans,MreerdeH uys-v rouwevandeH eerJohan vander
M eerschen,Rentmeester vande Edele M og.H eeren Staten van Zeelant.
JuFrou Anna Roem ers,als doen in Zeelant wesende.
D.Appollonius Schotte,Raets-Heer inden Hooghen Rade.
1,D.Jacob Schotte,etc.Burgemeester der stadt Middelburgh.
1,D.Simon van Beaumont,Pensionaris der stadt Middelburgh.
1,D.Jacob Cats mede Pensionaris aldaer,ende nu der stadt Dordrecht.
lkrus,Burgemeester der stede Ziericzee.
,D.Adrianus Hof
1rlonckheer Philebert van Borssele,Burgem eester der stede Tholen.
A driaen Valerius,Schepen en Raet Ter-vere.
M r.Johannes de Bruyne,Advocaet totMiddelburgh.
!,Mr.Jacob Luyt,mede Advocaettot Middelburgh.

!,D.Abraham vanderMi
jl,ghewoonttotVlissinghen.
1,D.LenartPeutemans,Doctoorin de Medici
jnen totMiddelburgh.
11D.Jacob H obius,Burgem eester der stede Brouwers-H aven.
onisz.vander Deelen.
rrNicolaes A nt
,1Adriaen vande Venne,Konstich Schilder tot Middelburgh.
1,Joannis de Swaet', Schoolmeester tot Middelburgh.
eter van Meldert.P.J.Vos.1.Rogiers,ende meer andere.''
11Pi

2) Zie Z.Nacbtegael,40 uitg.van 1623, 2 d.,bl.54;en hier bl. l5.
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W il men een staaltje van hunne zelfkennis,men leze in het
tweede deel,b1.48,het Eer-Liedtfpfde Z:6lf,
sch: Poëten,getee-

kend PlieterjVganlMgeldertl,metde sgreuk nDoendeleertmen'',
waarin b.v.hetvolgende couplet voorkomt:
H oordem en oytin duytsche Tael,
Fleuyten soo den N achtegael,
In ons Eeuwen,als dees Zeeuwen
Die hier schreeuwen,m et bescheyt

Avi
jsseli
jck en volleersaemheyt?''
H oe m en elkander in de hoogte steekt, ziet men 'tbest aan den
wierook, die aan Johanna Ooomans wordt toegezwaaid. In de

voorrede van het tweede deel heet zj pde geest-rjcke'',en van
een harer verzen wordt getuigd, dat sdaer in de Konst van soo
een Zeeuws Vrou-verstant yder doetverwonderen.''In een gedicht

van Abr. Vander Mjl sAen de deught-kunst ende geestrjcke
JoFrou Joh.Coomans, Een der jongste Dochteren van Phœbus,
ende een recht voetster-kindt der Musaes'' (bl. 33), komen de
volgende vleierjen vooroverhare rsoete Dichten.''
11Ick las een Dicht, daer van 't oud end'nieu-laer
H et werek-stofw as.Ick saeh en 1as daer naer
't Geen sy voor 'tBoeck van Catsen Maeghden-plichten
Stelt als een Spoor:end'soo noch and're Dichten.
Als ick dees 1as,bleef ick schier spraeckloos staen,
End'grootelicks m etwondering bevaen.
M y w onder docht,dat in haer had ghescholen,

End'langhen ti
jtgheweesthad soo verholen
Een rechte geest end' aer van Poësy,
Een saken-vloet met een stel-konstdaer by.

Datnoch ick had,noch yemandtvoortweejaren
In haer ghem erckt,end'noch veelm in ervarell.

*@@**@r en wasnoch nietverjaert,
S'en was, end'was een Poetin ghebaert.
Jae,in een maent,oftmin noch van te vorelz
Liet sy nocll niet een Dicht-stuck sien ofthooren:
Endfeer een maent daernae soo brom de sy
Al wat sy wou,in goe Poetery.
Sy schreef een Dicht bevallich end'seer aerdich:
En datvan stof soo dierbaer end'soo waerdlcll,

DatSenecaes en Platooswi
jsheyttqsaem
Daer by niet is, a1s eenen ydelen naem.f'
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Na haarin dien trantnog wat,0pzjn Heydensch''opgehemeld,
en haar by de verm aardste vrouwen en dichteressen van den ouden

en nieuwen tjd vergeleken te hebben, roept hj in Zeeuwsche
geestvervoering uit:
1stniet wat groots,datonse vrouwe luyden
Nu uythaerpen soetklinckende doen luyden

Een Nachtegaelskunsten geest-ri
jck gesang,
In plaetse dat,gheleden noch niet lang,

Onsmans,ick seg onsRbetornkschemannen,
Ons Camer-rolck,die vrienden vande kannen,
Ons spoghen uyteen qulckende gheschreeu
A ls van een vorsch,oftvan een heesche Aieeu?

ftSchi
jnthieruytwel,datnu men heeftte hopen,
Dattot ons wil begeerlick komen lopen

Degeestend'kunst,dieeerti
jtsheeftghewoont,
Te A thenen en te Romen hooch ghecroont.e'

Ten slotte slaakthj deze bede:
Voort bid ick u,ick porre, rade,m ane,

Datghefopen setdevollfen ri
jcke krane
Van u fonteyn,die overvloedich welt

Een stroom van Dicht:besprengt daermer Lsicz
'?onsvelt:
Laet uytte m am en tepels van u sinnen
Doen stralen uyt den geest,die daer sit binnen:
Dat deur u wordt verquickt ons Vaderlant,
Oftymmers die,die nae u Dicht-kunst brant.
f'

Als men daarbj de verzekering krjgt,dathj dit sverson ende
schreef m eer m et oprechte meyninge, a1s na ghewoonte'', dan
glimlacht men zeker over het naïeve gezegde; maar men za1 geen
hoogen dunk van den Zeeuwschen kunstzin dier dagen kunnen
hebben , als m en na die hoog opgeschroefde loftuitingen de meest

smakelooze,platprozaïsche verzen dezerDichteresleest. Zj,van
haar kant, geeft hem niets toe in woordenpraal. Op dit lofdicht

antwoordtzj even brommend (bl.42).Zj vond hetzoo mooi,dat
zi
j uitroept:
1,M y dochte dat ick wertghedreven op Pernas,
En dat Apolle selfs daer teghenwoordigh was;

Ick hoorde(soo my docht)denegen Maechden singhen.
''

BEOORDEELING VAN DEN 5NACHTEGAELJ'
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En zjjhad daarbj
alleen het oogh gedurich op de konst''....
W ant a1s ick overmerck den loop van u gedichten,
Die van u kloeck verstant te vollen ons berichten,
Soo treflklicken werck, en van soo hoogen stof,
Hetwelcke vry verdient meer dan gemeenen lof,
Dan staen ick heelverset.f'

Met die kunstopvatting zjn hare eigen verzen nietin tegenspraak. Om zich wat aQeiding te bezorgen dichtte zj,terWjlzj
aan hetwiegetouw zat, te midden van huiseljkebeslommeringen.
Datwerk was,hetgeen hetzjn kon:
,1Denkt dat het isghedaen omtrent de wiege-bant'',

zegtze zelf,en zi
j voegter bi
j:
1,Ick sitte meestendeelomtrent de kinderwiegh.''

Zj bljftdan ook laag bj den weg. En in datopzichtstaatzj
op ééneljn metde meeste medewerkers aan den Nachtegael,ook
van die het hoogste stonden aangeschreven.Som mige verzen ,die
hier worden aangetrofen , doen , wat inhoud en vorm betreft, aan

de allerminst aantrekkeljke Rederjkersrjmerjen denken,ofschoon,
zooals wj zagen,men meende laag op dezen te kunnen neerzien.
Ten voorbeelde wjs ik sleehts op de pGeestelicke Meyplantinge''
van denzelfden Abr. Vander Mjl(2ed.,bl.39)twaari
n hetonder
anderen van de M eim aand heet:
!,N och heet,noch koutdoets'ons oorbooren
Een koelte versch:seer willecom ,
End'dus beelts'afonsvan te voren

(Sy allermaenden Qeurend'blom)
Den eeuwighen verkoelings Dach,
Die wech sa1nemen al'tgheklach
Van swerelts droeven ouderdom.
Die haer benautheyts hitte brandich
V erdryvende,sal gheven weer
Eens eeuwich levens vast bestandich
End'onveranderlick schoon weer.

Nu,swereltsoverighen ti
jt,
Diedaegh'licksvastalkortend'sli
jt,
Heeftvan dies ive#qes-avontd'eer-''
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En als hj ten slotte G0d aanroept,bidthj:
11Den Balsem uwes Geests seerkrachtich

AVi1salven deurendfdeurmi
jn Geest,
Op datick word in deuchden machtich,
In u steets groen,sterck,onbevreest:

Si
jn reuck parfuum so mi
jn ghemoet,
Datick vooru mach rycken Lsic)goet,
Endfu behaghen aldermeest.e'

A&ndere dezer

Nachtegaals-tonen zjn zoo plat,ondichterljk,en
vervelend van Form ,datmennauweljksbegrjpt,hoedezedwergen
met zulke verzen tegen de H ollandsche Di
chters, van welke zj
vooral het oog hadden op Heinsias en Hooft,in het strjdperk
durfden treden. M en denke slechts aan het nW apen-schild alle

eerlicke jongmans toe-gheeygent'' van Mej. Coomans: dat den
bundel opent;het pGhedicht ter eer gedaen vande Zeeusche Nach-

tegael''(2ed.,bl.46),ofhetK laagh-bichtop den dood van den
Eerwaarden D.Laurentii Boenaard (3e d.,b1.37), dat niet boven
een torenwachters nieuwejaarsdichtstaat.Men oordeele:
Die ons dickwils in de nood
Nam de vreese van de dood
Leyd nu door het sterck geweld
Van de dood ter neer ghevelt.

Die mi
jn Sieledoorsi
jn mond
Dickwilsheeftghem aackt gesond

Leyd nu van si
jn spraack berooft....
Godes 55'roord dat sneê hy wel,
Teghens sonden was hy fel,
In 't vertroosten w ashy soet,
In 't verm anen wonder goed,

Och!hoe vreedsaam wassi
jn ziel,
Datmy alti
jd welbeviel,
M enigh opgeresen twist

lsdoorsi
jn beleyd geslist....
Tegen 's Pausdoms valsche leer
W as hy kloeck,end'veerdich seer,
Endfden tegensprekel's stout

Stonthy tegen olzljverEout.
D ese H erder word ghemist,
Dese Visscher nietm eer vischt,
Dees Basuyne klincktnietm eer,
Dese Leeraar leydtter neer,

CArfs ALS HOOFD GEHULDIGD.

Dese MTerck-man heeftgedaan,
Dese W achter isgegaan,
Dese Planter nietmeer plant,
Dese Keersis uytgebrand,

Dese Dienaerheeftsi
jn ti
jd
MTtgediend,end-isverbli
jd-''
De dichter van dit prachtstuk was A drianus H oFerus,zBurgem eester der stede Ziericzee.''

Zooweluitdita1s tzitzo0 menig anderderhier bjeengebrachte
stukken bljkt,datdeze Zeeuwsche zangersbjna allen onder den
invloed van Pats stonden, van wien dan ook in den bundel,die

op zjn aansporen was ontstaan,verscheiden bjdragen voorkomen.
Hj werd te dezer gelegenheid openljk alshun hoofd erkend en
gehuldigd. In een uitvoerig gedicht, getiteld nApollo-Feest ofte
Goden-cunst-oFer,toe-geeygentaen dehoogh-geleerden H eerJacob
Cats, Pensionaris ende Raet der stadt M iddelburgh ende nu der
stadtDordrecht'',werd dieceremoniedoorJohannaCoomansverricht.

Zj verhaalt:hoe Apollo,zjne getrouwen willende kennen,een
groot feest op Helicon aanlegt, waar deze hem hunne oferhanden
zouden brengen.A lleen de Zeeuwen voldeden niet aan den oproep ,
hetgeen Apollo verwonderde:
H y sat en overleyd waer aen ditm ochte falen,

Hetis(dachthy)een volck vermaertin alletalen;

Volgeest,beleeft,vol vier,in daden wonder stout;

Hetmoetwatanderszi
jn,dathun dan wederhout-''

Hj laat ze dagvaarden,en alszj verschenen zjn,veronischuldigt een hunner allen, door erop te wjzen:datzj niet,zooals
de H ollanders, zich om een voorganger, een Heins, een Hooft
konden scharen :

!,(Neenq,niemantvoertonsaen!den Heynstisonsberooft,
AVy si
jn een grootgetal,maarhebben noch geen Hoolt.
Ons Schip is we1 voorsien van seylen,ende masten,
Van ankers,en gheschut;oock van ervaren gasten,
Die wensten altemael,alsdattetmaer en voer:
W y hebben w ants genoech,'tgebreecktons maer aen 'tRoer.
Daerom wy bidden dy,hier op te willen letten,
Op datghy over ons een Over-hooft wiltsetten,
Een trouwe Voester-heer, die totons is ghesint,

En die metalsi
jn hertoock d'Edelkonste mint:
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SOo sullen hvy voortaen,gheli
jck alsanderlanden
Nietbli
jven in ghebreck:Maerbringhen Ofl
kranden.''
Toen zag Apollo rond,ontdekte den rechten man, en sprak :
lfompthier ghy,groote Catz,ick heb u uytverkoren,
Ghy sult van nu voortaen de Zeeuwen singhen voren
Avaer in de Konstbestaet:datsult ghy hun doen kont,

W antZeelandtisgheweestvan outsin mi
jn verbont.
Ick wilm y wederom van nieuws,met hun verbinden,
Ist een gehoorsaem volck,soo sullen sfaen my vinden
Een goedertieren Heer:ick salsfin liefden voen.
W ant siet!ick hebbe voor aen Zeelandtgoedtte doen.

(Een landtsoo wi
jdtberoemt,in geeneKonstvergeten,
Hoe?sou datsi
jn berooftalleenevan Poëten?)
Gaethenen dan ghy Zeeuw,maecktdatde kulnqstvergaert,
WantZeelandtmoetoock si
jn in reden-kunstvermaert;
Ick hebbe m et bescheet den grooten hoop deur-keecken,
En 'tsal haer aen geen breyn,noch aen vernuft ontbreecken:
M aer gaetghy htlll eerst voor,met soet recht-duytse dicht,
En bringtse dan daer naer,tot saecken van ghewicht-ef

En Cats laat zich dat, na eenig tegenstribbelen , aanleunen,
waarop de Dichteres hem aldus toespreekt:

W y sien dan weerde Catz,datghy zi
jtkomen dalen,
Gheli
jck de guldeSon hier binnen onsepalen;
U wi
jdt-beroemde geest,en wonderli
jck verstant,
Dat is een H elder licht,en Fackelvan het lant.

Dooru heeftZeeland eerst,(ten mach nietsi
jn gheswegen)
In 't stuck van Poësy soo grooten naem ghekregen:
W antdoor u edelbreyn soo hebtghy voort-gebracht,

Datdiergeli
jckenoyttevooren wasbedacht.
W @at u

@

gheleerdepen oytging tevoorschi
jn bringen

Sien wy met wonder aen !als noyt-gehoorde dinghen:

Hetisalti
jtweernieuw!wy soeckenteven-staegh!
W y lesen onversaed!wy bli
jven even graegh.
De geesten zi
jn door u uytliefden aen-gedreven;
(W antZeelantmoeste si
jn in reden-cunstverheven:
)
En hebben t'saem ghem aeckt een N achtegaels gheclanck,
W aer van u soete stem !noeh is de bove-sanck.
Ghy koestert,ende queecktde konst,in sulcker voeghen,
Dat yder wie het sy daer in heeft vergenoegen:

Duszi
jdtghy over-alvan hoogh,en leegh ghekent,
U naem die w ert geroem t tot aen des weerelts-ent.

BEOORDEELING VAN DEN ,NACHTEGAEL.
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Ach!ktlnde nu mi
jn pen tevollen uytgaen meten
U welverdienden lof!ghy, Vader der Poëten!
W at soudqick voor een liedt nietdichten fuu'er eer,

Maer,d*onbequaemheyttlaes!)diehoutmy nu ter neer-''

Hebben wj bj den inhoudvandezenbundelallangerstilgestaan
dan menigeen wellichtgerechtvaardigd achtdoorzjn gering poëtisch gehalte? Uitditoogpunt misschien;maarik kan nauweljks
aannemen,dat iemand het zou wraken,dat wj watverwjlden
bj zoodanige vingerwjzingen,die onze aandacht vestigen op de
ontwikkeling van hen, die Cats als hun hoofd beschouwden en

aan wierlofgalmen hj heteerstzjnevermaardheidtedankenhad.
Zj mogen door geleerdheid hebben uitgemunt, zeker niet door
dichterljke geestverheëng,geljk de doorgaande inhoud van den
kwartjn leert.
Vraagt m en, of er niets beters in te vinden is dan de zeer

middelmatige stukken,die wj in herinnering brachten,dan zeg
ik:ja;maarnietzeer veel,behoudens eene enkele,maar schitterende uitzondering. Onder het beste rangschikke m en J.Rogiers'

5Claghende Vrjster''uit het eerste stuk,bl.39;Dr.Peutemans'
gedicht aan Anna Roemers,bl.78;en heteenvoudige stukje uit
den derden bundel,b1.21,datik gaarneafschrjf.
11Nietisser oyt van God soo cleyu en sleeht geschapen,

Oftftwi
jstsi
jn Schepper aan;
Men kan uytalle dingh gheli
jck methanden rapen,
Dat God datheeftghedaan:

Sietmaar een plautjen aan,een struyckjen kleyn van waarden,
H ettoontdat God daar is;
W ant't Avesen dathet heeft,koomtniet eerst uyt der aarden,
M aar van Gods machtghewis;
H et Leven dat het heeft,kan niem and haar oock geven
Dan God die boven leeft:
sFanneer ghy oock aansiet de konstdaar in verheven,

De draatjensdiehetheeft,
De steeltjesmetsi
jn blad,de worteltjensseerteere,
Soo moet ghy bersten uyt,
End'segghen over-luyd,datniem and a1s de H eere
Gheschapen heeftdatkruyd-''

Tot de betere, schoon nietschitterende bjdragen behooren die
van Anna Roemersqen vooralmogen wj die van Adriaen Vande
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Venne,kunstschilder en broeder desuitgeversvan den Naehtegqel,

niet vergeten. Zjne beste stukken staan intusschen niet in het
boek zelf,.maar in een aanhangsel, Tafereelran Sïszl:-#'
tzlgeheeten. Zi
j kwamen nietin hetboek XOD1 oorsaeck datterte veel
van eender hant was.'' Als hj in proza over zjn werk redekavelt,
dan is hi
j nietzeer duideli
jk:bli
jkens deze omschri
jving van zi
jn
titel:sW atSinne-Halbeduydt,kaneenyderlichteljckbedencken,
den oorspronck,ofl*hercomst des selfs schjnt te wesen een opworpsel vande Milt,die hetBreyn totkittel-lustverweckt;d'welck

een opstjgen van Sinne-Mallen voort baert,door oefening van
de Tonge.', Nu weet men het. Doorgaans streeft hj naar jok.
XMen can hetnietvoorquaethouden,''zegthj(bl.110):pdatmen
op vermaeckeljcke wjse, de nieusuchtigeluyden deronde waerheyt, ende leerlicke dingen al lachende voordraeght.'' Toch staat

de leering wat te veelop den voorgrond en vervalthj in Oatsiaansche langdradigheid.

Hj is bljkbaar door Bredero en vooraldoor Huygens geïnspireerd.Zjne beste stukken zijn die,welke van Huygens'eersten
bundel een nagalm zjn:de XUyt-roep PJ/: Boel-coop,'
van MallePracht:die duideljk aan het Costelick M al doet denken,en de
Minne-Mall'
?tz'
4DickeLeendertdgzL'
jsjeTeunismetJonckerMaerten.
Ditlaatsteiseene uitvoerige,vlug berjmdesamenspraak tusschen
de drie genoemden, die naar het Voot.lto14t is gevolgd. Het is
opgedragen aan De Geyn en eindigt aldus:
!,Nt1de Geyn,hier kond'ghy mercken,
Liefden aert,en Vryers wercken,
V eynsen,peynsen,eyghen-baet.

(Datin 'tllinne-i
kl'
albestaet).
Vrient,a1s ghy de Haeghse Linden
Sietvol Lieve-M allghesinden,
Daer ons Hugens van vermeldt,

A1shy menigh stapjen teldt
IntV oorhoutse schaduwf-lomm er,

Daerdevreughd',en jeughden-commer,
En al wat de M in omvat
Sich vertoont,intLinden-padt.
Denckt dan,metversonde-sinne
Op de Zeeuwsche-dubbel-minne,

Datteralti
jd Liefde-islall
ls te vinden,over al1.**
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Het geheel is niet onaardig:maar veel te uitvoerig,en houdt

geen maat.Zonderling klinken daarbi
j de zedepreeken inden vorm
van kantteekeningen op den tekst. Ik wijs n0g slechts op hetnu
volgende Boertich-liet,halfBredero,halfHuygens4en de Sinnighe
#::p-/
;îd
4y(#.
:, dat zjn vier-en-vjftig zevenregelige coupletten met
opm erkingen , wenken ,spreekwoorden,pquicquen''of msneldichten ,''
.

niet altjd even puntig, soms gezocht of onbeduidend,maar in
aanïenam en vorm vervat.
Hetgeen hem en al de dichters van den N achtegael kenm erkt,

is de zuiverheid dertaal,die zj bezigen,en waarvan hj zich in
zjne rvoor-reden''een voorvechterbetoont1).
Zoo er intusschen sprake is van eene schitterende uitzondering .
dan denke m en aan Simon Van Beaumont,wiensbjdragen door
dichterljk gehalte verre boven de anderen uitmuntenten die dan
ook a1s Dichter eene afzonderljke beschouwing verdient.

Hj was geen geboren Zeeuw 2), want hj werd in 1573 of74
1
te Dordt geboren t waar z,ijn geslacht sedert een paar eeuwen
bloeide.Ging hi
.jwe
rkeljk alvroeg naardeLeidscheHoogeschool,

dan heeft hj er, tegen de gewoonte van den tjd,verscheiden
jaren doorgebrachtqin allen gevalle he
%efthem daarde liefdezjne
eerste gedichten ontlokt. Na zjne promotie en eene reis naar
Frankrjk vestigde hj zich,waarschjnljk nog vöprheteinde der
zestiende eeuw , als Advocaat te Middelburg , werd in 1606 t0t
tweeden Pensionaris dier stad aangesteld, en zag zich in 1625 ter

1) l:Men hoeftoock niette dencken dathierveelvolcomenheydtin zi
jte
vinden, gheli
jck de Lati
jns-gesinde datop hun uytheemschewi
jze doen verstaen:dan hier wort alleen goed-rondicheyt by de handt ghenomen,om eenvoudich te ontmonden de soete eygenschap van onse vry-borstige inlandsche

tael: (voornemeli
jck? op de Hollandsche en Zeeuwsche wi
jse. Het is seer
mispri
jseli
jck,datmen zi
jn Vaderlantsche spraeck soeckt achterhoecken te
laeten,ende ghebruycken andere schraele m enghelingen onder volcomen soetm ondigeronde woorden;dew elcke,door sulcken overlantschegem eynsaemheyt
als verbastaert werden! daer nochtans het Nederlants niet van noode is by

andere tegaen ontleenen;overmitsdeselvejae,ri
jck-genouchbevondenwert,
(soomen andersde volcomen eygenheytweluytmommeld intletterdichtenl.
'*
2) Voor uitvoeriger levensbi
jzonderheden verwi
js ik naar J. Tidemanfs
inleiding op S. Van Beaumont's Gedichten, in 1843 door hem opnieuw en
met aanteekeningen uitgegeven.
goxclkBrol'
r,Ned.Letterk.,XVII Eeuw ,11,4e druk.
2
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vergadering van de Staten-Generaal afgevaardigd.Ik vermeld maar
pro m emorie .de twee gezantschappen en de binnenlandsche zending
j*ns
naar êriesland,waartoe hj werd gebruikt. De laatsteJ*aren zl

levens bracht hj ambteloosin Den Haag door,waarhi
j op tachtigjarigen leeftjd in 1654 overleed.
Zjne oudste verzen,die van 1595 dagteekenen,dragen in den
vorm den stempel des tjds;maarreeds een jaarlater schreefhj
de drie-en-dertig vrj vloeiende Hollandsche en Fransche minnedichten?sonnetten,die hj Jonckheytbetitelde,en waarvan hj er
zestien in den Zeeuwsche Nachtegael liet afdrukken. Dat hj ze
zoolang achterwege hield, is wel gedeelteljk daaraan toe te
schrjven, dat hj het in de eerste jaren zjner rechtspraktjk te
drok had om veeltjd aan de Muzen te geven1);maarwj weten
van den anderen kant,dat hj nietgrifwasom zjne gedichten
ter uitgave te bestemmen2): zelfs die, welke in 1623 het licht
jn niet met ziJ-n naam , maar met de lettersH.Vgan)
O ven, zi
Dgordthl geteekend; en niet dan na veel tegenstribbelens kreeg
ZJ
i*n zoon in 1638 verlof zjne verzam elde gedichten uit te geven ,
waarvan in 1640 eene tweede uitgave verscheen onder den titel
van H orae S'
lfccïyïrc:, Tyt-s. nipperinge ran de Jbgkcà/l:yf tot in
den p?
zftfdrtfpvl, en waarin Hollandsche, Fransche en Latjnsche
gedichten voorkomen.
W aaraan is het toe te schrjven,dathj zoo weinig bekend i
s?
Zeker niet aan ZI
J
@*n0 geringe verdienste. AFant ofschoon Tideman

watsterk kleurde,toen hj hem bedeelde (b1.XXXIII)met pkernachtige spreuken in den trant van Cats,li
efeljk zangerigestukjes
in dien van Hooft, scherp bjtende Puntdichten aan Martialisontleend en op de geestigste wjze op onslandovergebragt,krachtige
vreugde-toonen,zoo als Vondel zong,alles in hetzuiversteNeder-

duitsch der XYIIe Eeuw ;terwjl de godsdienstige gedichten een
treFend contrast, en tevens een schoon geheel, m et de meerdere

losheid derjeugd daar stellen''q- toch moetheteen iederweldra
in het oog vallen, hoezeer hj boven de besten zjner omgeving
uitm unt.
De Jonckheyt m oge geene hooge poëtische aanblazing verraden ,

1) Zieden briefaanMerula 9Nov.1601,indebi
jlagenbi
jTideman,b1.249.
27 Tideman,inleiding,bl.XXXI.
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en wat gemaniëreerd deftig klinken,daaruit spreken toch gevoel

en geest, terwjl de puntige inkleeding het genoegen derlezing
verhoogt, Het laatste gedicht, dat, in geheel anderen toon, de

vrje beweging afspiegelt,waarin de dichterzich verheugdettoen
hj het minnepak afgeschud had, isterecht sechtgeestig en bevallig'' genoem d.

In 'talgemeen munthj meer doorgeesten puntigheid uitdan
door hooge poëzie. Dit bljkt onder anderen uit zjne Grillen,
epigrammen,aanhetLatjn ontleend,maarvolkomen pverdaitscht''
welke hj aan Petrus Scriverius opdroeg:en waarvan hjeenzeker
aantal in den Zeeuwsche Nachtegaelplaatste. Aan heteind zjner
opdrachtzeihi
j:
1,Nu oordeeltaen de proef ofuwe M artialis
Niet alte boten boersch in ons Hollandsche taelis.'*

Dat was heteenige,wathj bedoelde;en men moeterkennen,
dathem zjn streven wonderwelis gelukt.In denzelfden geestzjn
zjne Rym-spreuttken gedicht,evenalsde latere Tyts-sni
pperingen,
eenereeks van meestoorspronkeljke,somsvertaalde,epigrammen
en spreuken , waarvan enkelen in het Franseh.

Dat hj ook een anderen toon wistaan te slaan,bewjzen zjne
godsdienstige gedichten, gebeden en psalmberjmingen,die stellig
mede tot het beste behooren , wat hier in dien trantis geschreven.
Beaumont's vernuft moge ni
et van de verhevenste soort zjn,

toch staat hj door zjne geestige behandeling en kernachtige
uitdrukking verre boven zjne Zeeuwsche tjdgenooten en kunstbroeders;terwjl hj:meer dan een hunner,op eene zelfstandige
ontwikkeling mag bogen,en niet,zooalszj,aan den leiband van
Cats liep.

2*

I1.
J A.K O B C A T S.

Camphuysen is meer om den stichteljken inhoud gelezen dan
om hetdichterljk genot,dathj schonk. Hoe geacht ook om zjn
christeljk gemoed en leven, als Dichter is hj nooit bjzonder
populair geweest: het allerminst in die m ate, waarin de andere

stichteljke rjmer,in het opschrift van dit hoofdstuk genoemd?
het gedurende eene lange reeks van jaren was en bleef:Jakob
Cats, die gedurende twee eeuwen de volksdichter bj uitnemendheid is geweest, wiens ,Boek'' in elk Hollandsch huisgezin ,in

stulp en rjke woning,even dierbaar a1s de Bjbelgehoudenwerd.
W at is de oorzaak van die langdurige populariteit geweest, en

hoe komt het,dat Cats thansnauweljksmeer gelezen wordt en
in de schatting der kenners z0o beneden peil is gedaald ? Voor-

eerst heeft t0t zjne ongemeene vermaardheid zeker nietweinig
bjgedragen,de uitbundige l0f,die hem ,zooalswj zagen,reeds
vroeg door de Zeeuwsche loftrompetters werd toegezwaaid ,terwjl
A nna Roemers en in zekeren zin o0k Huygens hem buiten de palen
van Zeeland vierden. Maar dit m oge de brug geslagen hebben t0t

zjne populariteitin Holland,Zeeland en Brabant?hare algemeenheid en vooral haar lange duur wordt er niet door verklaard ; en

het antwoord op de vragen, zooeven gesteld,zullen wj moeten
putten uit de studie van zjn persoon en zjne werken. Staan wj
daarom bj hem a1sMensch en Dichterstil.
Jakob Oats werd den loen November 1577 te Brouwershaven

geboren uitburgerljke,maar deftige ouders.
Mi
jn oudersroemden noytvan edelbloette wesen,
Oock wasmi
jn ydelhartsoohoogenoytgeresen'f,

zegthjzelf.Toen zjn vader een tweedehuweljk aangingmeteene
Xwalsche vrouw'', wilde een broeder der eerste gade niet toestaan ,
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dat hare kinderen door eene vreemde zouden worden opgevoed:

hj nam ze daarom bj zich in huis.Jakob werdvoortsteZierikzee
op de Latjnsche school gedaan. Daar begon hj al spoedig stot
dichten zeer genegen''te worden,en leerde de kunst van

!1Een eerbaerjongeling,uytBrabantdaergekomen.''

Van Zierikzee ging hj naar de Leidsche Academie en ten slotte
naar Orleans,waar hj den graad van Doctorin de Rechten verwierf. Hj was daar ruimschoots in de gelegenheid zich in het
Fransch te oefenen,wanthj had sveeltjtsgespiltby jufersvan
de stadt-''Geen wonder:

!rtsli
jn aertwasvan derjeugtgenegen om temallen,
En 'tvrouweli
jck geslachtdatheeft(hem)welbevallen'f;

jat 'tschjntzelfs,dathj in zjnejongelingsjaren nietaltjd vast
in zjne schoenen had gestaan.
Herhaaldeljk gewaagt hj van zjne pverdwaelde jeugt'', en
spreektzelfsvan een tjd
Toen ick vyand was van tugten goede zeden.''

Eerstdoor zjne vrouw werd hj t0t vroomheid bekeerd.
In 'tvaderland teruggekomen,na een bezoek aan Parjs,vestigde
hj zich in Den Haag alsAdvocaat,en mochtzich aldra in eene
goede praktjk en zekeren naam verheugen. Om redenen van gezondheid begaf hj zich naar Engeland, maar kwam onhersteld
terug. Toen geneesm iddelen niet hielpen , zelfs niet de Draet van

oude wjven'',besloothj geen baatmeer te zoeken bj pkrachten
van de kruyden'', maar zich in het gebed tot G0d te wenden;

en zegthi
j
11Hi
j nam mi
jn suchten aen en hoorde mi
jn gebedt
En heeftmi
jn kranck
g
e
s
t
e
l
i
n
b
e
t
e
r
s
t
a
e
tï0S0t;55
#+

evenwel nietzonder datde zieke zjne toevluchthad genomen tot
een seecker Alchemist.'' Onder hernieuwd gebed nam hj des
kwakzalvers arcanum in en - was den volgenden dag genezen 1).
1) Ofschoon hi
j de leer bleefprediken:
lndien *ersieckteri
jstin uw verzwackte leden,
W atsoecktgy m enschenhulp? begeef u tot gebeden'',

llad hi
j toch op zi
jn ouden dag nog hetzelfde vertrouwen in kwakzalvers. Op
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Hj hield evenwel nog geruimen tjd een rkranck gestel''en
voelde zich pteer en uyttermaten swack.'' Eerst op laterleeftjd
verbeterdedit,zoodathj op zjnvjftigstejaarnog sjeugdigscheen
en van gesonde leden'',zooalshjzelfgetuigt(Twee-en-tachtqq-jaeri.
q
Leven).Op zjn drie-en-zeventigstejaar genoothj sgesontheytaen
de leden'' en was bevrjd van jichten andere kwalen desouderdoms.Hj had nog een vasten gangj
Jae kon geduyrigh gaen geheele dagen langh.''

In zi
jn ouderdom erlBttytenleven ishi
j daarnietweinig irotsch
op,en verteltnietalleen,dathi
j niette klagen had,
:,Noch van te swacken aert,noch ongesonde dagen;''

maarbiechtzelfsmetnaïeve jdelheid:
,1Ick hebbe menichmaelnoch alte grootejeught
En vooreen gri
jse baert,en voorgestrengedeught.
''

Maar keeren wj terug totzjnejongejaren. Hj verlietweldra
Den Haag en vestigde zich te Middelburg. 't Is geen geheim , dat
Am ors Xgeweer''

1,(Hem)dikmaelsheeftgeraeckttotaen hetinnigh breyn,**

maar hj was veel te verstandig om in de fuik te loopen. Eens
evenwelontmoette hj in de Fransche kerk een meisje rschoon en
uyttermaten soet'',datin zjn hartterstond zulk peen minnebrant
ontsteken'' deed dat hj haar in optima forma het hofmaakte.
Reeds waren zj heteens,toen hj vernam ,dathaar vaderpbancqueroet gespeelt''had,en dat psloeg haer uitdebaen.'' Hj beminde baarinnig;maar,zegthj,
M aer siet,het ongeluck,haer Vader overkomen,
Heeftvan my t'eenemaelhaerliefde weggenomen;

Soo datick naderhant,hoewelnietsonderstri
jt,
Sochtvan deminnebrandten haertezi
jn bevri
jdt*'
tachtigjarigen leefti
jd raadpleegde hi
jweereen sjalchemisf'
,maarmetminder
baat.Hoe hi
j aan arcanageloofde,bli
jktb.v.uitzi
jn testament.Hi
jvermaakte
aan zi
jne dochterElisabeth o.a.llhetstuck Eenhoorn,datvan groote kraght
wordt gehouden in verscheyde respecten,de Vrouwen bekent.ef Zie M r.5V.
M .De Jonghe Van Ellemeet,hlus'eum Catsianum ,p.90.
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Die meer verstandige dan ridderljke zienswjze bleefhnm eigen.
Jaren later getuigt hj,in den Trowingh (f024),van een yuyt#elesen Mae'
ght''(Ascha):
11Sy werdtvan alghewilt,en om haer frissche leden ,
En om haer soet gelaet,en om haer reyne seden,
En om haer vader selfs,en om haer machtigh goet,

Dathieren overaleen Vri
jsterachten doet.''

Hoehetzj,hj huwdeweldra(1604)eenedeftige,uitAntwerpen
afkomstige Am sterdam sche, Elisabeth V an Valkenburg, die hem

vjfkinderen schonk,waarvan alleentweedochtersinlevenbleven.
De oudste,Anna,huwde Oornelis Van Aerssen,dejongste,Elisabeth,den beruchten Grië er Musch.

Redurende het Bestand liet hj zjn beroep a1sadvocaatvaren,
leefde op zjn buiten te Grjpskerk,en ging aan 'tbedjken van
3

ondergeloopen Zeeuwsche polders. Hoeveel voordeel dit opleverde,

getuigthjzelf:
1,Een oogst,doorgoeden bouw ,uytdit beslag gehaelt,

Heeftsomt
jtsnaerhetvielhetgantsche lantbetaelt'*
li
Later ondernam hj dan o0k hetzelfde in Engeland; en het

schjnt:dathj daarbj meerlette op zjn eigen belang dan op dat
zjnermedeparticipanten en misschien ook op destrikteeerljkheid.
Huygens ten m inste heeft hem dit verweten , en die beschuldiging

is nooit grondig wederlegd1). Zo0 groeide hj door rditbedrjf,
van Godt(hem)toebereydt'',en verwierfzich een grootvermogen;
waarin hj zich even sterk verheugde als in zjne Godzaligheid,
immers

,1Hetiseen deftig werck en waerttesi
jn gepresen,
Godtzalig en meteen ook ri
jck te mogen wesen'f
Cats was een geleerd m an , vooral een bekwaam Jurist:ditdeed
de aandacht op hem vestigen. In 1d21 werd hem het professoraat

in de Rechten te Leiden aangeboden,dathj weigerde voor het
pensionarisambtderstad Middelburg.Tweejaarlater nam hj ,na
vasten en gebeden'' dezelfde betrekking te Dordtaan,omdathj
daarin eene Goddeljke roeping zag.
'

1) Zie de aanteekening van Constanti
jn Huygens in Schinkel'sBI
jdrage,
enz. l St.,bl.68 vlgg.
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Hj had nu den voetgezetop hethobbelig staatstooneel,en z0u
eerlang geroepen lorden hetaanzienljkste staatsambtin Holland
te bekleeden. In 1636 werd hj tot Raadpensionaris aangesteld,
en eerst in 1652 legde hj die betrekking voorgoed neder. Nogin 1655 schjnthj moeite gedaan te hebben om totRaadsheer in
het H ofvan Holland te worden benqem d,ofschoon die betrekking

vûor den zwakken acht-eà-zeventigjarigen grjsaard tezwaar werd
ereiend,zoodatdan ook van die benoeming nietsisgekomen1).
Als Staatsman heefthj,volgensde zeerjuiste uitdrukking van
W icquefort,pnooitgrootEguurin dewereldgemaakt.''Hj schjnt
vooral gekozen en steeds herkozen te zjn,omdatde Prinsover
hem rkon disponeeren-'' Van Wjn heeft dit we1trachten tegen
te spreken;maar het valt tc betwjfelen, of het hem geluktis
ons Cats te doen kennen a1s een zelfstandig staatsman :),een man
1) Huygens, die voor zi
jn oudsten zoon om dezelfde betrekking vroegy
gewaagtvan Cats'candidatuurin zi
jne Correspondance,in deBibliotheek der
K.Academie van W etenschappen.Hi
j schreefb.v.aan den Heervan Brederode,29 April 1655:
l4
E
,VOy tltle le bon Sr.de Cats reuient en campagne faisentsemblant
1:. . . . .(
de vouloir estre accomodë dfune charge quine peutque Pincomm oder en ses

foiblesses.Jene sçay oh celatend,quoy quejelepuissesoupçonneretcependant,siMessieurs1esNoblesentendentde1'y employer,etdelejetterdans
la depense de quelquemachinequilepuisse porterau Conseil,jesçay bien
t
lu'en vertu de cequi,,sfestpasséN son esgard,ilfaudraquej'ayepatience.'
En dienzelfden dag aan den Heervan derMi
jle:
1,Monsieur; quand il plaira à Messieurs 1es Nobles d'accomoder M onsieul
de Cats d'une charge qui ne sçauroit que l'incommoder,ilfaudra bien que
J
e le soufre-''

:) DatCatsaan den leiband desPrinsen van Oranje liep,kan nietdirecl
worden bewezen.Hi
jlaatzich in zi
jnewerken nooituitoverStaatkunde.Maal
uit zi
jn omgang kan men gissen,onderwelkebanierhi
jzich schaarde.Zi
jz
eene schoonzoon wasde beruchte GriëerMusch,diezulkeengrootaandeelhai

aan den Coup ektatin l650;zi
jn andere schoonzoon wasDrossaartderStaç
en Baronie van Breda (eenebezitting van den Prins),en een neefvan diel
Sommelsdi
jk,diein 1650 eenenietmindergrootero1speelde. Zi
jneinnigstd
vriendenwaren Do.Teerling,vanwienhi
jopheteindzi
jnslevensnoggetuigde
Ick heb dien waerden man in Seelantlangh gekent,

En draghenogh zi
jn beelta1sin mi
jn hertgeprent;*'
voortsde HaagschepredikantStermont,in zi
jn ti
jd even dikwi
jlsSteurmont
W ermont en Lastermont genoemd. Beiden zi
jn bekend a1s vinnige pamEel
schri
jversten voordeelevan den Prins.
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5bequaam voor de afaires''1). Diens redevoering bj de sluiting
derzoogenoemde Groote Yergadering '),zO0 min a1szjnebeschouwing over den Co'
tt
p #'ftat van W illem I1,geven een hoogen
dunk van zjn staatsbeleid. Dezen l0fslechts mogen wj hem niet
onthouden,dathjzich aan geen nepotisme heeftschuldiggemaakt5
althans in zjn I'
wee-en-tachtigjaerig Leven verzekerthj:
1,1ck heb nu agttien jaereen lastig pack gedragen,
Maergeen van mi
jn geslagtofvan mi
jn naeste magen
En isop mi
jn versoeck,oock nietdoormi
jnen raet,
Gebragt tot eenig ampt,ofeer,ofhoogen staet.''

W j behoeven bj zjn politiek leven hier niet verder stil te
staan, en gewageû dan ook maar in 'tvoorbjgaan van de twee
gezantschappen naar Engeland, waaraan hj deel nam , en die
geen bjzonder gunstigen uitslag hadden. Voor zichzelfvischtehj
er de ridderorde van St. Joris uit op. - Zonder het te verm oeden

schreefhi
j zi
jn eigen vonnisin zi
jn Oaderdom .
11En daerom ,lieve siel,en acht ick niemant goet,

Die veelen deftig schri
jft,maer nietofweinigh doet''

Na zjn ontslag uit zjn Dampt vo1gestaege sorgen''leefde hj
Sorghvliet,dat hj in hetduin tusschen
Den Haag en Seheveningen in 1643 had aangelegd. Hj had dit
Xmager sant'' gekozen om nnjt en opspraeck''te ontgaan. De
kalm op het buitengoed

boomen groeiden er echter pgul en weligh'') en als Curator der

Leidsche hoogeschoolbeschikte hj overzaad van pmenigh seltsaem
kruyt'' en smenigh vreemt gewas'' uit den hortus botanicus ter

versiering van zjn bouw. Hj overleed hlerden 12enSeptember
1660,bjna drie-en-tachtig jaar oud.
Evenals Huygens, W esterbaen en anderen , heeft Oats ons in

onderscheiden gedichten met de bjzonderheden van zjn huiseljk
leven bekend gemaakt3):wj stippen alleen de zoodanigen daaruit
aan,die een blik in zjn gemoed en karakter vergunnen.
De dag werd begonnen metBjbellezing:eerstalleentdan voor
1) Nalezihqen op lpcgencc,
r,11 D.,b1.369 vlgg.
29 Aitzema,Herstelde Leeuw, b1. 539 vlg.,vooral b1.543.
3) B.v. Ouderdotn ez
lBuitenlevekt, Tachti
glari
g jet
Yn en Huyshoudingh, l'
wee-

en-lcc/lfkkp'
ccrkk Leven.
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het gezin; welke lezing werd gevolgd door eene ondervraging
wat yeder heeft geleert.'' Daarin werd de huisheer bjgestaan door

zjne huishoudster,de eerzame predikantsweduwe rlofl'
erHavius''p
die niet alleen zoo in de kookkunst bedreven was,datzj zelfs
den kieskeurigen Barlaeus verrukte door 'tgeen zj opdischte,
m aar het ook ver gebracht had in
!!Soo welen deftigh spreken,

Geli
jck alsin deKerck deGodts-geleerde preken.''

Na het ontbjt eene wandeling. Aan den middagdisch,alser
geen gasten waren, werd eruitreisbeschrjvingen,geschiedenis,
of seenigh soet gedicht'' voorgelezen.Na den eten schepte deoude

heer weer een luchtje en vermaakte zich dan methet voederen
van zjn gevogelte; daarna werden, tot spier-oefening, boomen
gesnoeid en gehakt,waartoe zi
.j
n schoonzoon Pauw van Carnis,de
tweedeman zjnerdochterElisabeth,hem hetgereedschapgezonden
had;of hj zette zich ook we1op zjne wandeling meteen boek
onder een boom.
Na het avondmaal gaf hj zich aan bespi
egeling over aangaande

de wjze,waarop hj zjn dag had besteed,die eindeljk besloten
werd met eene hernieuwde oefening van het gezin.
Des zondags werd er gelezen in Joseph Hal's rgeleerde boecken'',

W esterburgh's ofTeelingh's rwjze schriften''1):ofCouper,waarover dan oefening gehouden werd. Ditgeschiedde alleen,a1s hj
niet te Rjswjk ofScheveningen ter kerk ging ofgeen Predikant
op Sorghvliet zelf preekte.Doorgaans kwam en er tweein de week.

Ook voorminderstichteljke uitspanningen was ergelegenheid:
jonge gasten konden visschen of jagen, en er werd'soms wel
m uziek gemaakt.

!,Sy die mi
jn Huysbesorght,die kan een deuntjen quelen,
Haersoon,eenjongh Student,diekan op snaren spelen,
Haerdochterdoetterby een aerdigh Fransgesanck.
''
!

Bj dezen,die zjn gewoon gezin uiimaakten:voegden zichsoms
zjne kleindochters uit Den Haag. In vroeger dagen,peerse was
getrout'', had mnicht Schilders'' hem dikwerf m et haar gezang

t) Daaronder behoorde natuurli
jk de: Balsem Gileads voorZions Wz
'bpltfe,
waarop Cats een lofdicht schreef in den Zeeuwscbe Nachtegael,3e d.,b1.46.
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gestreeld.Zj had den grootsten invloedop demelodiezjnerverzen
gehad en zjne zangster
1,leeren singen

En door een vaste wet(haer)losse woorden dwingen.''

Hj komter dan ook rond voor uit:dichtte hj ooit
!:een aerdigh liet,

Hetsoetstevan den galm en ismi
jn eygen niet.
Sy heeftdemaetgeset,sy deed'hetdeuntjen leven,
Sy heeftden rechten klanck,sy heeftde sielgegeven''1).

Evenwel was de oude heer geen liefhebber van onstichteljk
ijdverdrjf:'tallerminst van kaart-ofdobbelspel.
11Nogh ben ick nietgewoon tespelen metdeschi
jven,
Ofmetden dobbel-steen mi
jn uyren weg te dri
jven,
De kaerte boven al en staetmy geensins aen,

Ick hebbein vi
jftigh jaerdien handelnietgedaen'',

zegthj ergensqen op eene andere plaatsvraagthj:
M aer salick tot verm aeck met kaert ofteerlingh spelen?

Neen,neen,dieboecken heeft,en kan geen ti
jtverveelen.'*

Hi
j komtdaar meermalen op terug:
M aer datm y bestbevaltom trentons buyten-leven,
Dat is hetsoet vermaeck dat my de boecken geven.
Ick heb een stilvertreck daer vind'ick grooten schat

Oock in een kleyn papier,jain een eenigh blad.'e

Die lust in lectuur had hj metHuygens gemeen,die bj zjne
boeken gedurig was rte vinden ofte soecken'',en zjne veelzjdigheid door verscheidenheid van auteurs voedde.ln het Cluyswerck
heet het:
't Zyn wysen die m y preken:
't Zyn sotten die my vreughd aendoen en vrolickheit,
't Zyn oude hoofden die my 't aller naest bescheid

Van d'oudsteeeuwen afordenteli
jk verthoonen,
'tZi
jn konstenaersdie'k nieten hoeve te verschoonen:
1ck vraeghemetgebied,si
j doen m y rekenschap
V ttn 't innerycke m ergh van all'haer wetenschap.*

Zie het Papiere-kt
'
ntin de voorrede totden Trou-ringh.
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Yan h0e groote belezenheid de werken van Cats 0ok getuigen,

op zjn oaden dag washj lang nietzoo veelzjdig. Zelden 1ashj
iets anders dan reen heylig boeck'':dat beviel hem 't meest. In

tegenstelling metden pman op Hofwyck''betuigthj:
Maerick wi1niette woestdoorhondertschri
jversdwalen,
Ick lese daerick kan het meeste voordeelhalen,

Ick laetveelongeroertdateerti
jtsmy beviel,
En soecke bovenalhet beste voor de siel.''

Stichteljke ernstwasaltjd zjn hoofdkenmerk geweest:in zjne
latere levensjaren waszjne eenige gedachte,zich
11staêg bereyden
Om uythetvleesch te gaen en wel van hier te scheyden'',

en datbepaalde zjne lectuur:
1,W at ick voor boecken weet op dese stofgeschrevell,
Daer word ick toe verruckt en krachtig aengedreven:
Ja nietvan dat ick lees,datm y oytbeter sm aeckt,
Dan dathetgraf betrefr,en dat de baere raeckt.''

De gedachte:die hem hoofdzakeli
jk bezighield,was,
!,H oe datm en uyt het vleysch,en naer den H emelgaetf':

en a1s hj de eenzaamheid opzocht, dan was het doorgaans om
daarover te mjmeren of zich in soortgeljke bespiegelingen van
anderen te verdiepen. Im mers

1Nlfetisgeen kleyn vermaeck te sitten meteen boeckje
Omtrenteen groenelaen,ofin een eensaem hoeckje,
Te lesen eenigh werck, datons de siele sticht.''

En hi
%
j werd soms z0o gesticht, dat hi
j zich alin den hemel
.

waande:
Hoe kan'er soeter drift in ons gedachten kom en,
Dan als,m en in den geest ten H emelopgenom en
Den grooten Schepper groet!''

Dat mysticisme en die gemoedeljke, gelooviget Ohristeljke
richting za1 in een orthodox-Gereform eerd man van die dagen niet

bevreemden.Wj hebben er natuurljk nietsop aftedingen;maar
meenen te m ogen vragen, of in Oats'vroomheid niet wat gemaakt-

heid en watoverdrjving heerscht?Hetleven alleentebeschouwen
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als eene voorbereiding voor den dood,schjnt,zelfsop Christeljk
standpunt,de vrucht eener eenzjdige levensopvatting:maar wat
is het,als men alleen aan het graf denkt,deels omdat

,!Alwatonsgrousaem schi
jnt,indien men 'tdickmaelssiet.
Verliestsi
jn eerste schrick,ofwelmen achthetniet;**
deels omdat

!!Geduyrich naerhetgraftewenden si
jn gedachten
Leertiederuyttesien,en op si
jn wegen achten:
Hetquade wordtgemi
jt,hetgoede wortbetracht,
Wanneermen alledaegh si
jn lestestonden wacht.
''
Is het niet,alsof de gedachte aan het graf eene veiligheidsklep
is, door de vrees in bew'eging gebracht? M en bedenke toch ,dat

hj in hetbesluitvan zjn Twee-en-taehtig-jaerigh Leven God aldus
toespreekt:

Seg totmi
jn innig hart:lyen wilnietlangerbeven,
Mi
jn soon!hebtgoeden moet,uw sonden zi
jn vergeven,''
Op datick van de doot,ofvan dehelsche pi
jn
Geen angstmeerop en vat,ofmeerbevreestmag sijn.
''

Van dien mangst''kon alleen een godzalig leven hem bevrjdezl:
want anders

!,Hoe sou ik oytmettyoostmi
jn oogen mogen luycken?
Hoe sou ick oytbestaen voor tlwen rechterstoel?

svaersou mi
jn woonplaatssi
jn,alsin dehelsche poel?'f

W elnu,de voortdurende gedachteaanden dood psnjtallesonden
af'' en beschut tegen dien spoel.''
H et is van outs gezien,en in dcr daetbevonden,

Datwie si
jn uytgallgh weeght,doetafbreuck aen de sonden;
Soo dat men aen hetvleysch een wissen breydelgeeft,
Indien de bleycke doot in ons gedachten leeft:
M en leert het uytde daet,dat oock de wilde beegten,
V ernemen desen schrick omtrent haer dom me geesten;
Een rat die in de val sich vast besloten siet,
Alis 'er lecker aes,hetbeest en eet 'erniet.

Oock heb ick ditverstaen,dateven bi
jdevissen,

De regelhier vermelt,nieteens en plagh te m issen;
Vermits m en ondervintdatet vochtigh elem ent,

Oock in si
jn burgery de doodschrick heeftgeprent.
''
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H0e rechtzinnig de preek ook was,de toepassing klonk welwat
Arminiaansch.- W at ons het allerm inst in Cats aantrekt,is,dat

hi
j met zi
jne geloofspractjken zo0 te koop loopt. Hi
j verzuimt
nooit er ons bj teroepen,a1shj bidt,evenalshj zich in de vergadering der Staten van H olland op de knieën wierp;en waar er

maar gelegenheid voor is, lascht hj een min ofmeer uitvoerig
gebed in zjne gedichten in.
En wat was de vrucht van die leer? Een m an , zoo

vroom , dat

zjn leven bidden was,die zelfs op zjne wandelingen,alszjne
gedachten op iets anders gevestigd waren,een jongeling achter
zich lietaanloopen, om hem voor te lezen uit reen deftigh boeck'',

zoodat hj: zelfs terwjl hj ,in hetgaen (sljn saken overtsachl'',
kon Zeggen:
1,1ck spreecke met den Geest,die van den Hemeldaelt,
En meteen heyligh vyer in onse sinnen straelt;''

zulk een vroom man moest wel in de practjk des levens een
toonbeeld zjn van Christeljke deugd:een heilige, Daarvoorheeft
hj dan ook altjd gegolden. rzjn geheeleleven waseene onafgebroken deugdbetrachting . . . Cats als mensch te beoordeelen ,
voegt alleen Oats zelven ; anderen hebben daartoe het regt niet,''

roeptW itsen Geysbeek in geestvervoering uit1).Een anderjubelt,
dat pzjne deugden zich somti
.
jds bjkansboven hetgewone menscheljke verhefen''2). En toch die man wasweleensheelzwak.
W j zagen reeds, wat Huygens hem verweetaangaande zjne
handelingen ter gelegenheid van landaanwinning,waarmede hj
naar Hooft meldde3) pgrootgoedt''gewonnen had. Alshj moest
kiezen tusschen belang en geweten, nam zjne gemoedeljkheid
wel eens een vreemden plooi.
Ik moet Cats hier evenwel zuiveren van een blaam ,die,ten

gevolge van een nlisverstand, zjn karakter in verdenking heeft
gebracht. In het kohier van den duizendsten penning van 1654

voor 's-Gravenhage en omstreken,op hetRjksArchiefberustend,
wordt de Ridder Jakob Cats aangeslagen voor 300 gulden. Hj
1) Biogr.Anthol.en Crit. W oordenboek,11 D.,b1.48.

S) Feestredebi
j deonthulling van zi
jn standbeeld.
3) Brieven,11 D.,b1.32.
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had dus verklaard in de Provincie Holland - de belasting was

provinciaal - aan roerende en Onroerende goederen J 300,000 te
bezitten. Volgens De Jonge van Ellemeet1) z0u hj alleeu aan
Obligatiën en rentebrieven J 1,846,056 hebben nagelateu. Er had
dus schjnbaar een bedrog op zoo groote schaalplaatsgehad,dat
zj we1schelmerj verdiende genoemd te worden.Maarde heer De
Jonge heeft zich hier ten stelligste vergist, door te meenen , dat
er sprake kou zjn van Ponden YlaamschtwaarmeewelinZeeland,
m aar niet in Holl
and gerekend werd.Catsheeftzelf2)tweejaren

voor zjn dood,in 1658,hetbedrag zjnerobligatiën soptcomptoir
van Hollant,het comptoir generale, op de Domeinen van H ollant''

en op bjzondere personen, berekend, als J 303,600 beloopend;
zoodat hj bj de aangifte voor de belasting eeneronde som genomen heeftt zooals veelal geschiedde,en waarmee de Com missarissen tevreden waren.
Intusschen op ander gebi
ed zien wj hem niet bjzonder braaf
handelen. Toen Vondelin 1631 zjne stekeli
ge prjsvraag had uitgeschreven, liet Cats zich tot een antwoord verlokken,waarmee

wj later kennis zullen maken. Yan Lennep,dietoch niettegen
zjn pvromen, gemoedeljken Vader Oats''was ingenomen,geeft
erdezen commentaarbj3):rTotde Contra-Remonstrantschepartj
behoorende,en vooralnajverig op de Amsterdamsche dichtsehool,
die de Dordtsche,waarvan hj het hoofd was,in vele opzichten
overtrof, gevoelde hj zich genoopt, zjn wrevel jegensYondel,
die voor de Remonstranten partj trok, en hem a1sdichternaar
de kroon stak , te luchten.'' En ziet,het stuk is niet sleehts vo1

Xvuile praat'' en pmorsige en walgeljke straattaal,''maar peven
gemeen van strekking alsvanvorm ;''wantVondelen zjnevrienden
als dronkaards voor te stellen ? en H olland's eersten Dichter pden
vuylsten Fiel van 't Land'' te schelden , was de vuilste laster, uit

de meestonedelebron opgeborreld. En alsVondelin zjn wederantwoord m et de vraag

Ofbloed oock smaeekt,gemengtmetwijn?''

1) Museum Octdïcnu?n,pag.98.
2) Museum Ccfyfc?lu?zl,p.94.
3) Van Lennep's Vondel,IIID.,bl.4:.
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zinspeelt op het barbaarsche fei
t,datBarnevelt'sbloed werkeljk

door de heftigsten zjner vjanden gedronken was, doelt hj
daarm ee zeker op den fellen haat van Cats:die zich uitte in deze

regels van hetderde zjner Sinne-en Minne-beeldentnietlang na
des Advocaats terechtstelling geschreven:

Hetisnutte si
jn gelooft,
Dat een vys,een seltsaem hooft,
Datalleen een eenigh m an

Gantsche ri
jcken stooren kan!
Dan hetis ook we1gesien
H eden en in oude tiên,
Dat ë4n eenigh hooft gevelt
ft Gansche land in ruste stelt.''

Het een z0o min a1s 'tanderverssmaaktedelofOhristeljk 1).
Roepen dergeljke feiten nietde tegenstelling in 'tgeheugen tusschen hen die Zeggel'
t: Heere! H eere! en hen die doen den wi1
des Vaders in den hemel? Ts dit zoo, dan hebben zj,di
e Pats
heilig verklaarden , een seheef vonnis geveld. Is er ook niet wat
af te dingen op hun lof,aan Oats als D iehter toegezwaaid ?

W ie is geheelonbekend metden zwaren foliant:),die Alle de
W ercken dp oude cî: nieuwe,van pvader Cats''bevat? De man,

die zooveelschreef,moet we1gewoekerd hebben metzjne oogenblikken. Gedurende de jaren dathj Raadpensionaris van Holland
was,heeft hj maar weinig verzen kunnen schrjven:immershj
getuigtzelf3):
!,Het ampt by my bekleet,is volgestage sorgen,
Acol aenspraecks,vo1gewoel,oock in den vroegen raorgen,
Soo datmen naeuw een uur oock van een langen dach,

Totnoodigh overlegh,si
jn eyghen Avesen raach.''

1) Er is wellicht nog eene andere boozedaad uitwatlatertijd bekend.
Alstoch,geli
jk wi
jmetVan Lennep(IV D.,bl.436)nietonmogeli
jk achten,
een tweede kwaadaardig gedichtop den nu Roomsch geworden Vondelvan

Catsis,dan bli
jken ook daaruitzi
jn on-christeli
jk gemoeden zi
jn uitsluitende
geloofsi
jver.Men denke erslechtsaan,dathetslotversluidt:
Delgtin ti
jdtsden Paepen hondt.''
2) In-fo.gedrukt in 1655, 1658, 1665, 1700, 1712, 1724enz. Die van
l703 is de volledigste:daarin komt het Twee-en-tachtigjari.
q Leven voor. In
40in 1659,1661, 1665;enz.enz.

3) In den ouderdom,diein 1655voorheteersthetlichtzag.
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Maar zelfsten tjde dathj hetslastig pack''droeg,'twelk het
pensionarisambtvan Middelburg ofDordthem oplei,waszjnepen
even vruchtbaar a1s gedurendezjn ambteloosleven te Grjpskerk
ofOp Sorghvliet. In de voorrede t0t den Trou-ringh, die in 1637

het licht zag, dus even nadat hj Raadpensionaris van Holland
was geworden,zegthi
j:
1,Mi
jn amptdatgafmy werck so langh de sonnescheen,
De dichtkunstsroor den dag,of als het licht verdween.
W anneer een ander dronk,of met de teerling speelde,
Ofpeylde metgemack de gronden van de weelde,
So was ick in gepeys,en besigh metten geest,
En als ick leedigh was bedreefick aldermeest.
So haestin myn gemoetde lustscheen op te waken,

Gingh ick dejeugteen liet,ofGod een lof-sangh maken.
H ad ick noyt veers gemaeckt,of met de kunst gespeelt,

Daerisgeen twi
jfelaen deti
jthad my verveelt.''
Eene onweerstaanbare zucht tot verzenmaken zweepte hem a1s
ondanks zichzelf voort. In (le voorrede tot het derde deel van

'tHbuwelyck heeft hj dit naïef geschilderd (f0. 51), maar de
plaatsis te lang om ze afte schrjven.
In de inleiding totzjne Gedachten p.
p slaepelosenachten gewaagt
hj nog van zjn paengeboren aert tot de dichtkunste'',en wjst
er op, hoe hj ptot troost en verlichtinge van (sljn slaegeloose
nachten,nogh dickmaels gewoon (was)de soetigheyt van de dichtkunste in het werk te stellen-''

àlaarhj schreef0ok om geteld te worden onder
11Hetgeestigh volck,datop de Fame sweeft;''

im mers in 't begin van den Trott-ringh heet het:

Mi
jn geestisnu belustaen Holland yetteschencken,
W aer door men over langh ntlch onser salgedencken.'f

En dat hj geloofde zich alsvoorbeeld vooranderen tekullnen
stellen,bljktweluitdeze woorden dervoorredevan laatstgenoem d
gedicht, waarin hj a1szjn doelaangeeft, ,deN ederlandsche tale
te vercieren , de Hollantsche gedichten sacht-vloeyende en sonder
stoot en stopwoorden te malten , ten eynde deselve eenpaerlick en
sonder stuyten gelesen mochten worden.''
JoxcitBLox'
r,Ned.Letterk., XVIIe Eeuw ,I1,4e druk.
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Ziedaar een der weinige punten van overeenkomst,diehj had
met de Amsterdammerschool. Staan wj een Oogenblik stilbj de
verhouding van Catst0tde dichtersvan zjn tjd.
In de opdrachtzjner Sinne-6p,Minne-beelden paendeZeeuwsche
Jonckvrouwen'',tegen heteind van 'tBestand geschreven (1618),
laat hj den Minnegod er Op wjzen,datin Zeeland weleer niet
slechts helden gevonden werden,
11Maer nevens u matroos en menigh duysent helden,
W as hier noch ander volk dat vroomheyt konde melden,

Datnieuwe deunt
jenssongh,den vyantalte spi
jt;
'T iswaer,hetging watrau,maer so wasdoen deti
jt.
Siet!als'er oorlogh w as,dan vontm en hier PoLten,
En,nu hier vrede woont,so is de kunst vergeten.''

Hoe geheel anders in H olland ! Daar komt de uitnemende tllot'i,
dien de vrede schenkt, sde kunst te nutte.''

5,ln Hollandtiseen volck datmeteen aerdigh jocken,
Datm eteen soet gedichteen yeder weette locken,
Tot ick en weetniet wat,tot onbekende m in,
D ie sluypt dan in het breyn ,en neem tde geesten in.
Daer singt Heyns,oase vrient,alwat de soete Griecken,

Gedreven doordekrachtvan mi
jn geswinde wiecken,
Oytschreven voordejeught,en dringtdevryersaen
M eer als oyteenigh geestte Rom en beeftgedaen.

Daeriseen geestigh Hooft,datmetsi
jn herdersklachten
Doetyder, die het hoort,naer soetgeselschap trachten.

Hierb)rkomtBredero,diejocktin boersche tael,
En treckttotmi
jnen dienstde Nymphen altemael.
Noch zi
jnderoveralveelsoetetooverpennen,
Die totdesachtemin derauwejeuchtghewennen-''

Z0o sprak hj,toen hj aan 'tbegin zjner dichterljkeloopbaan

stond. Later verloor hj zjn goeden dunk van die Amsterdamsche

Xsoete tooverpennen.'' Alleen t0t Anna ltoemers voelde hj zich
voortdurend aangetrokken1)) zeker ook omdatzj hem hoog vereerde. Maar hj liep toch veelhoogermetde geestige,geleerde,
edoch pedante Anna Maria Schuurmans, van welke hj beweert:
1) Zie b.v.Houwellck,f0.l03 en 140.Men leze ook t.1.a.plaatshoeveel
hi
jop had metde,,zeeuv-schePeerel'',deDichteresJohanna Van derM eerschen,geb.Coomans, van wier eerbied voor, en poëtischeafhankeli
jkheid
van Cats,deZeeuwscbeNachtegaelhetbewi
jslevert,
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" Van dat de wereld stont, tot heden op den dag,
Niet een die haer geleeck, of nu bereycken magh.'

Huygens, die hem zUn Kostelick Jfal had opgedragen, was hy
daarvoor altijd dankbaar. Niet aIleen beantwoordde hij die opdracht
door hem toe te roepen:
~,Hier

komt een nieuwe sw aen met ongemeene penn en ,
Iller komt een hooger geest door onse landen rennen ,"

nog in 1634, in de voorrede tot den Trou-ringh, van de schoonheden van Den Haag sprekende, zegt hij:
"Daer is het heel Verhout, het schoonste dat ick ken,
Doch boven al vermaert door Huygens soete pen."

En hy heeft den grootsten lof over voor de Korenbloemen , welke
verzameling het eerst in 1658 het licht zag, en waarvan hij onder
anderen getuigt:
~,Het

laght, bet schreyt , het scherst, het kust, het streelt, het bijt,
Het treurt, het juycht, het bit, en al te sijner tijt';' 1).

Van de Amsterdammers was Barlaeus de eenige, die genade in
zijne oogen gevonden had. Natuurlijk, want deze, die ten minste
"een deftigh man" was, had aan sommigen van Cats' gedichten
"Roomsche spraeck" gegeven 2), en een lang Latijnsch lofdicht·
vol honig op zijne "Poemata moralia" gezongen. Toen de Professor
hem in 1639 zyne Medicea Hospes toezond, vereerde Cats hem met
twee zilveren kandelaars 3).
Op welken aangenamen voet hij toen al met Vondel en diens
kunstbroeders stond, hebben wij gezien.
Cats is dan ook zjjn eigen weg gegaan, zonder zich onmiddellijk
by de baanbrekers zijner eeuw aan te sluiten. Of neen, het waren
die anderen, die hun eigen weg gingen, terwijl Cats het voetpad
hield, waarlangs zoo menig Nederlandsch rijmer, met bedaarden,
Nederlandschen tred, gedrenteld bad: dat pad, dat niet over
J) Hoe, volgens de overlevering , het oordeel van Huygens over Cats luidde ,
zie men in Van Lennep's Vondel, XII D., hI. 162.
Barlaeus vertaalde o.a. op verzoek van Cats een gedeelte van den "Trouringh." Zie dr. J. A. Worp , De Latijnsche vertaling van Cats" Trou-ringh in
het Tijdschrift voor Nederl. taal- en letterkunde VI, bl. 18 vlg.
:~) De J onge Van Ellemeet, Museum Catsianum, p. 76.

2,

3*
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hemelhooge bergen , noch langs Onpeilbare afgronden gaatqm aar
dat efen zandpad, waarlangs wat vroeger Dirk Potter:wat later
Jan Baptista Houwaert al keuvelende voortwandelden ; en waar

men zoo menig Rederjker k0n ontmoeten. Ofvindtge hetbeeld
van Potgieter juister, voor wien de indruk? door zjne poëzie
teweeggebracht, geljk is aan dien,welken gj ontvangt in den
stuurstoel eener ouderwetsche H ollandsche trekschuitop eene onzer
kalme trekvaarten ?

Bezien wj zjn werk watvan naderbj om datoordeeltetoetsen.
11(Hi
j)had eensvollen ti
jt,alsbuyten alleplichten,
Om boecken op te slaen,om iets te mogen dichten:'*

dat was, toen hj in Zeeland rustig,buiten ambtsbeslommering
leefde gedurendehettwaalfjarig Bestand.Daar schreefhjt
Terwi
jl(sli
jn kleynejeugtomtrentdeboomen speelden,
''
de Sinne-en M innebeelden,GalatheapJ.
ff8r#6?.
-2'
l
.
&p,p:/
tr!t
Jc/>f,Lvaech-

denplicht?den SelfstrjjtenhetTooneelderM annelickeAchtbaerheyt.
De titel van het eerste dezer werken is eigenljk:Proteus PJ
M inne-beelden rerandert ïAl Sinne-beelden. Men ziet heel spoedig ,
.

dat hier de uitingen van verschillendelevenstjdperken zjn bi
jeengevoegd. H et werk bestaat uit eene reeks van prenten met bi
jschriften,deelsin poëzie,deelsin proza. Onmiddelljk onder elke
plaatstaan twee Hollandsche achtregeligecoupletten,naast elkander.
Het eerste is steeds op het gebied van Am or eene toepassing van

de gedachte,die de voorstelling opwekt1),hettweede eene meer
algemeene zedeljke beschouwing, peen borgerljcke berichtinge'',
zooals hj 'tnoemt.Daarondervolgtdan beider omwerking,eerst
in Latjnsche,dan in Fransche verzen. Voortstwee aanhalingen,
meest in gebonden stjl) aan Latjnsche of Fransche schrjvers
ontleend5eindeljk eene bespiegeling in Latjnsch proza,naaraanleiding van een geschrift der Oudheid, m et de vertaling er naast;

en als toegiftn0g weereen paaraanhalingen uitclassieke schrjvers, in proza en poëzie.
Dan volgt eene nieuwe, wat kortere afdeeling ,bevattende:eerst

eene godsdienstige bespiegeling, seen stichteljcke bedenckinghe'',
1) Deprenten zi
jn s,stommebeelden,ende nochtanssprekende....om datmen doorhetuyterli
jcke beelt,eenen innerli
jck
-en sin tekennen isgevende.''
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Over hetzelfde onderwerp,in H ollandsche verzen,metdenavolging

in 'tLatjn en Fransch:ten slottewedereen Latjnschproza-opstel
met de vertaling,en eenige aanhalingen,nu veelaluitKerkvaders

ofden Bjbelgenomen.
Het is vermakeljk te zienthoe de deftigeCats hjzelfheeft
dat epitheton herhaaldeljk in den mond - zich in de voorrede
verontschuldigt over de onbetameljkheid,dathj pde mallicheden
der jonckheydt gevoeght heeft, niet alleenljck metdeleere der
zeden,maeroock selfsmethoogerendestichteljckerbedenckingen;
ende sonderlinge dat(hj)de sotheden derjeughtdeeersteplaetse
in dit werck hadde vergunt'':'t was enkel:omdat p't eerste deel
van dit boecxken m eest is gheweest het uytworpselvan onse blinde
jonckheytt dewelcke, door de gewooneljcke genegentheden van
diejaren,mitsgadersdoor eenige lusttotdedicht-konstegedreven

zjnde, hadde nu ende dan soo eenige minneljcke Sinnebeelden,
datisgeckeljcke invallen,daer henen ghestelt.''
Door dit werk vestigde de schrjver zjn naam :wellicht nog
m eer als d: pgeleerde Oats'' zooals Huygens hem in 1622 toe-

sprak,en zooalshj bjna overalgenoemd wordttdan alsDichter;
want de belezenheid, die er in aan den dag Itwam , was buitengewoon. Veel poëzie moge er niet in schuilen toch was het niet
ontbloot van 'zeker vernuftt dat vooral uitblinkt in eene som s
onverwachte koppeling van gedachten.
In denzelfden trant is de Spiegel ran den ouden 6zl N ieuwen
Tjdt (1632) geschreven, waarbj o0k prenten, die voorstellingen
uit het dageljksch leven bevatten,aanleiding geven tot beri
jmde
bespiegeling en eene vracht van aanhalingen uit allerleischri
jvers.
lfctf:
DeSelf-str'
jt)datis:Onderlinge kvbvstelinge raltgoede ettg'

Gedachten (1620, 1621) bevat, volgens de In-leydinghe rvierderhande exem pelen , alle van verscheyden aert;als te weten , voor
eerst,een jongelingh gedrongen in een bekomm erlick gevalmidden

in de vrolickheytsjnerjeugt:ten tweeden een self-strjdtvan een
eerbare huys-moeder, en 't gene daer uyt is ontstaen ; ten derden

een merkelycke bekoringe eenen krjgs-oversten (wesendemeteene
een man van State) plotseljck voor-gekomen;waernae dan komt
te volgen''(veelbreeder en als hoofdverhaal) sde bedenckinge van
den Godtvreesenden Josephtdie h)rgehadtmach hebben ten tjde
hy by Potiphars wjfwierd'geterghten geverghttotonkuysheit.''
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Het l'ooneel #:r mannelieke Achtbaerheyt (1ç22) doet ons de
pleidooien hooren tegen en voor de Koningin V asthi,A ssuerus'

gemalin. Het doel is raen te wjsen verscheydene huysgebreken,
die oock hedendaeghs niet dan al te veel by verscheydene huys-

houdende personen (G0d betere 't!) te vinden zjn;welcke alle,
by gelegenheyt van dese geschiedenisset en de bedenckinge hier
over genomen, licht sullen kunnen uitvinden verscheyde dingen,

elck in hetzjne,die tereener en ter andererzjde dienstigh zjn
ofte gedaen , ofte we1 nagelaten te worden.''

Dathethoofddoeldes Dichters van den aanvang aan altjd was
het stichten en verbeteren zjner medemenschen,bleek onsuitde
besproken werken.Hj wasovertuigd,dateraan zoodanige poëzie
groote behoefte bestond.Hi
j klaagtimmers in de voorrede totzjn
eerste werk,datrdejeughtonser eeuwen welmeest(God betert!)
soo verre is vervallen, dat alleen een stichteljck opschriftvan
eenich boeck genoechsaem is om 't selve hun uyt de hant te
slaen ,... als in hun teere ooren niet anders konnende verdragen

als soo eenich soetgalmende geluyt van (ick en weet wat)liefkoosende klinckdichten.''Deze pmeepsheyt'':zooalshj hetnoemdet
wilde hj bekampen. De richting zjner poëzie bleefdan o0k tot
den einde toe stichteljk.
Het waren geene afgetrokken wjsgeerige betoogen ofverheven
bespiegelingen,waarmede hj op zjn doelafging:demeestgewone
voorvallen van het dageljksch leven gaven hem doorgaansaanleiding totzjne opmerkingen en raadgevingen terverbetering van
zichzelf en anderen.Zoo heet het in ouderdoltte?
1 Buytenlevelt:
'

11Ick ben geneyght,uytalderbande saken
Te trecken eenigh dingh,dat my kan beter m aken;''

en hj moedigtdan o0k zichzelven aan:
En valtu dan yetin dat swacke sielen sticht,
Soo stelthetna den eisch en in een kortgedicht;''

want, heet het in den Trott-l.ingh,
Misschien ofmi
jn beleyt,geli
jck lletisgeweest
A'
locl
ttyemantdienstigh si
jn diemi
jn gedichten leest-'-

Hi
j mochtdan ook in een zi
jnerlaatste werken juichen:
:!Tot lliertoe,waerde siel,is by ons veelgeschreven,
M*tttyem ant dienen kttn om trent hetydel leven.e-
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Het waren vooral de shuyshoudende personen'',die hj op het
o0g had, en dat streven gaf 00k aanleiding t0tzjn hoofdwerk,
het Houwelick,dat voor 't eerstin 1625 hetlicht zag.De inhoud

in 'talgemeen zal het best bljken uit de mededeeling van den
volledigen titel, die aldus luidt: H ouwelick,dat is,het gansch
bel6yt des Echten-staets,afgedeylt in ses H ooftstucken ,te weten ,
Maecht: Vrjster: Bruyt: Vrouwe,M oeder,W eduweqBehelsende
m ede de mannelycke tegenplichten.'' M en zou het thans kunnen
noem en : splicht en Roeping der Vrouw.''

De twee eerste afdeelingen zjn opgesteld in den vorm van
samenspraken tusschen tweejonkvrouwen. Dien vorm bezigde hj
o0k elders1): 'twas een uitvloeisel van den schoolschen geest,
die er pri
js OP stelde de behandelde zaak van alle kanten te bekjken:en elken grond:die er vooroftegen pleit:zorgvuldig te
toetsen en te wegen:).
W aar hj het gedicht zelf niet in dien vorm kleedt,daar wisselt
hi
j soms hetberjr:d verhaal afsaeteene samenspraak in proza,
waarin dan het '
pppr en tegen van het behandelde uitgeplozen , en
nietweinig getheologizeerd wordt.Zoo b.v.in den Trou-ringh.Of

hj stapelt aanhaling op aanhaling Om de verschillende schakeeringen zjner gedachte aan den man te brengen, zooals in de
eerst besproken werken.

In de vier laatste hoofdstukken van hetHouweliok laathj de
sam enspraak varen , en geeft eene doorloopende bespiegeling over
de plichten van de gehuwde vrouw ,met eene machtvan aanhalingen

aan den voetder bladzjde,uitallerleioude en nieuwe schrjvers
getrokken,waaraan hj ofeen denkbeeld ontleend heeft,ofdiehj
te hulp roept om het gezegde in den tekst nader aan te dringen.
Het zal door niem and worden ontkend, dat dit leerdicht een
schat van nuttige lessen bevat, waarmede menigeen , ook heden

ten dage nog,zjn voordeelkan doen;dathet,zooalsdeuitgever
zei, ralle menschen kan dienen, niet alleen tot vermaeck,maer

oock t0t heylige leeringen, omme sjn leven naer den staetsjns
ouderdoms te richten tot de deught en eerbaerheydt.'' Maar of

wj het verder met hem eens behooren te zjn,als hj het0ok
1) B.
v.in den Sevètrt
jt,'t Tooneelderplcnne/yc/o
'
eAchtbaerbeit.
S) Verg.Van Lennep in zi
jn Vondel,X.D.,b1.451.
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een paerel onder alle poëtische wercken deses tjds''noemt,is
eene andere vraag.

Het z0u ter waardeering van den man en zjn tjd nietondoelmatig zjn het stuk in zjn geheelte doorloopen;maar waarzou
hetheen,wilden wi
j die bonteri
jvan voorschriften,opmerkingen,
wàarschuwingen en voorbeelden monsteren ) omtrent kwistigheid ,
gierigheid, vinnigheid , het kwaad , dat eene vrouwentong kan

brouwen,en watdiesmeerzj!
Ilet hoofdthem a , dat gedurig wederkeert, is, dat de man voor-

trefeljker is dan de vrouw, dat deze in hem moet opgaan en
hem gehoorzamen (f0.103):
lck wilin alle ding de m enschen doen beseflkn,

Datmannen overaldewi
jven overtreflkn;
Datm eest in alle ding,ook schoon hetniet en leeft,

A1wateen man geli
jckt,een hoogerwesen heeft-''

Daarom ,zegthi
j,f0.85:
!,Een wi
jfvan rechte stot'behoortin allestucken
Den sin van haren m an ten nausten uyt te drucken,
H etis een groote deught,een cierselvan de bruyt,
H aer man te drincken in,haer m an te drucken uyt-''

En hj raadtde huisvrouw nadrakkeljk:
,!Staet nietop eygen breyn,keertuwe sinnen om ,
En weest aen uwen m an eer.rechte Sonne-blom -''

Het kan dan ook geen verwondering baren,dathj dervrouw
de keuken en de kinderkamer nagenoeg bj uitsluiting'tot hare
sfeeraanwjst.Maardaar iszj dan ook heerscheres (f0.79):
Daer syn bescheyde zaken

Diemaerhetwi
jfalleen,ofhaere boden,raecken:
De keucken is vooral haer eygen heerscllappy,
H et lywaet,m et de wasch,en m art-gang dient'er by.
Noch staet tot haer besorgh de maeghden aen te leyden,
En,nae de reden eyscht,haer diensten af te scheyden;
Oock is de kinder-queeck de vrouwen toegepast,

Ten minste eel'dejeugllttotsevejaeren wast.*
H et ligt dus ook geheel in den aard derzaak , dathetH ouwelick,
ter ontleding van het sohristelyek H uyswyf'' bestemd, allerlei
goeden raad voor vrouwen bevat: niet alleen omtrent den huise-
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lijken omgang met haar Heer, ter bewaring van huiselijken vrede
en geluk, of werken betrekkelijk hooger vrouwelijke deugden;
maar ook voorschriften en recepten aangaande de meest alledaagsche
zaken, b.v, het koken, braden, inmaken en dergelijke bedrijven
meer. De huisvrouw behoefde dat echter niet aIles zelve te doen,
maar moest het kennen:
"Niet dat met eygen hant dit juyste moet geschieden,
Ret dient, op dat de vrou te betel' magh gebieden;
Een die niet recht en "Teet den grant van haer bedrijf
Is staegh een slappe gans, en noyt een handigh wijf ,""

Daar hij nu zelf, ondanks zijne belezenheid en zijne bemoeiingen
met het huishoudboekje 1), hier niet op eigen wiek kan drijven,
roept hij hulp in. Hij bekent aan de dames (f". 124):
"Ai watje naest bevint op u bedrijf te passen,
Is verr" het minste deel op mijne grant gewassen:
Een ander geeft de stof, en ick het rijm alleen;
Ik menge slechts de kalck , een ander geeft de steen."

Hier en elders was zijne vrouw te hulp geschoten.
"Mijn weerde bed-genaat , rnijn siel en tweede leven,
Heeft menigh schoon j uweel aan onse V ron gegeven;
Want als mijn trage pen by wijlen stille stont ,
Sao kreeghse "Teder stof uyt haren Iieven mont."

Die vrouw kon trouwens wat meer.
"In plaetse dat de jeugt romansche grillen leest,
Soo is Plutarchus selfs haer tijdverdrijf geweest ,'I"

zegt hij; en die persoonlijkheid gaf hem zeker de volgende regels
In de pen (Houwelick fOe 138):
"Ghy, die God heeft gejont een van de kloecke wijven,
'Viens raet en geestigh breyn u machtigh is te stijven,
Geeft danck voor dat behulp , en neemt tot uwer baet
Dat uyt sijn eygen aert tot u wen dienste staet;
Niet in het huys aIleen (gelijck wy voren spraecken)
Of in het licht besiagh van kleyne keucken-saeken ,
Maer oock in ander werck dat vry wat houger gaet,
Al raeckt het menigmael den gront van uwen Staet."
1) Zie .Xluseum Catsianum, pag. 83-84
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Z0u Bilderdjk geljk hebben gehad:toen hj beweerde,datCats
ook in de staatkunde ponder den toFel''1)zat? Hoe hetzjtook
minder begaafde vrouwen m ochten door hare m ans niet worden
verwaarloosd :

Die God si
jn oflkrwerck,den Prinssi
jn tollen geeft,
Die leere dat een vrou oock haere rechten heeft.''

En die leer wordt in eene lange verzenreeks aangedrongen.

Ditzj genoeg terkenschetsingvanhetvoornaamstevoorfbrengsel
van Cats'pen en van zjn didactischen trant.W j kunnen volstaan
metde blooteopsomming zi
jner overige werken.
De Spiegel pc'
?l den Ottden dzè Nieuwen T##f,die in 1632 het
licht zag,werd reeds herdacht.Daarop volgde (1634) 's Werelts
Begin,Midden,Eynde,besloten in den T'
rpîf-rïzlg/l,metdenproefsteen ran den .
s:I'
p:0
1,bevattende eene reeks verhalen,die verschil-

lende huweljksgevallen ten onderwerp hebben.Geenenkeldaarvan
munt door schilderaehtigheid uit: ook niet het m eest bekende, dat
van het S.pc:z
/.
gHeydinnelje2).
De gedichten zjnerlaatste jaren houden zich hoofdzakeljk met

zjn eigen persoon bezig. o'
ttderdom,Buyten-levep,en Sb//dtscc/lft?s
op SorghvlietJ
' Invallende gedachten p.p roorvallende ghelegentheden;

Dpp#/-kïdf: wppr de Levendige of Sinnebeelden vyfGodes mppr#f,
aenlrjsende de àprff/pf/ffg/ldpf, ydelheyten onsekerheytrczl't?Al:ssohelt
jck bedrjf.Eindeljk TachtighjaerigeBedenckingen,Tachtighp'
Jrïg/z Leren en .
ffvy,
sAp'
lI#fAl
gA op Sprg/lpllf, Gedachten p.p slaepe-

pptl,
s: nachten, en ten slotte het Twee-en-tachtig-jarig leven. Eene
zonderlinge tegenstelling m aaktte m idden van ditalles vBly-eyndend.s
fA spasia''taan een der gevallen van den Troq-ringh ontleend,
.p:
m aar waarvan in geen enkel opzicht iets goeds te zeggen is.

Vatten wj de verschillendeindrukken samen,die de lezing van
hetljvige boek van Oatsop onsmaakt,dan mogen wewe1buiten
kjf stellen, dat hj de hoofdeigenschap des Dichters mist. Het
mangelihem aan fantasie.Hj vergoedtditgebrek in zekere mate
1) Geschledenisdes Vaderlands,V1IID.,bl.ll9.
t) Overgenomen door Penon,iged.dicltt-en prozawerkelt,IV ,bl.3-43,
waarook (bl.43- 53)een zestalrlNieusA-ejaers-gesangen''zi
jn afgedrukt.
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door een buitengewoon geheugent dat hem : men z0u zeggen

zonder inspanning, waar hj 'tnoodig heeft de overwinstzjner
bjzondere gave van opmerking weer voorden geestbrengt. Niet
slechts wat hj bj honderden van schrjversgelezen heeft,voedt
zjneverzen;men ontwaartalspoedig,dataan zjne opmerkzaamheid geene bjzonderheid, h0e gering ook,ontgaat, van water
binnen hetbereik zjnerzintuigen valt,Allerleionbeduidende opmerkingen over planten,dieren en menschen leveren daarvan schier

op iedere bladzjde hetbewjs.
Het groote doel van al zjn schrjven isaltjd,zooalshj aan
het slot der voorrede van den T'
l.ou-ringh zegt,zjne rLantsgenooten m et verm akelickheytwatgoets te doen lesen,en daerdoor
bequamer te maken t0t het huyselick en borgerlick leven,en een

gelucksaligh sterven.''Maar bovendien schrjfthj ook welwatals
Pommissarisvan Politie,immers (Holtwelick,f0.130):
Geen staet en kan bestaen,geen Vorsten heeftgebiet,
Indien het woeste grauw geen hellof hemelsiet.''

Bespiegeling en leeringen , sdie wekken'', staan daarom steeds

op den voorgrondq maar hj wisselt,om der svermakelickheyts''
wille, het betoog niet zelden af m et voorbeelden , rdie trekken'';

leerrtjke geschiedenissen? aan werkeljkheid of historie ontleend.
Jam mer slechts, dat de inkleeding doorgaans z0o weinig boeiend

of aantrekkeljk is,tengevolge van zjne langwjlige breedsprakigheid,zjn gemisaan goeden smaak en dichterljke verheë ng , van
de doorloopende platheid en niet zelden van de onkieschheid der
schildering.
Men verwondert zich vaak over het gemak , waarmee de eene
volzin den anderen voortbrengt; als een enkel woord eene nieuwe
gedachten- en verzenreeks doet ontkiem en , die zoo breed wordt
uitgesponnen , dat het eind niet te vöorzien is. Geen enkel onderwerp , geene enkele stelling wordt losgelaten , voordat ze van alle
kanten bekeken, omgekeerd, uitgeplozen en volm aakt uitgeput

zjn. Hoe vermoeiend ditvoor den lezer wordt,springtin 'toog.
En 'tisditte meer,daar de rhythmiek van Catsbj uitstek vervelend is. Hj rjmt met het grootste gemak; maar aarzeltook
nooit zjne toevlucht te nemen tot steeds wederkeerende,niets
beteekenende stopwoorden, terwjl zjne overregelmatige Alexan-
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lrjnen,die steeds de rustin 'tmiddenhebben enzichwelwachten
ooit te enjambeeren, eene slaapwekkende eentonigheid bezitten.
Soms heeft hj zelf gevoeld,datzjne breedsprakigheid buiten de
kerfging.Z0o roepthj ergensin hetHouwelick (f0.111)uit:
1!Maeriemantsalmisschien op onseri
jmen ki
jven,
Om datseveeltelang in desen handelbli
jven.''
*

Had hj zich maarernstigerdoordrongen van dejuistheid zjner
eigen opmerking (aldaar,f0.82):
,!W'atheeftmen in het kleyn van alle ding te seggen,
En tot de gronden selfs de saecke bloot te leggen?....

En pi
jntu,Zeeuwschepen,nietalterontte schri
jven,
Daermoetook ditenAgintvooruwen leserbli
jven.5,
M aar de natuur was ook hier sterker dan de leer!
H et zou een al te verdrietig werk zi
n om door voorbeelden te
.j

staven,in welke'matehjmetdatgebrek beheptwas.W ieverlangt
toch de 108 Alexandrjnen op nieuw te lezen,die hj noodig heeft
om te verhalen , h0e een kwakzalver hem van de koorts geneest?

Een enkel staaltje moge evenwel bewjzen, hoe weinig hj voor
den lezer te denken overlaat. ln het voorwerk t0t het H ouwelick

(f0. 9) schildert hj aldus de bezwaren,die het kweeken eener
teere plant heeft:
!!Avat heeft,eylaes!u teer begin,
svat heeft 'et angst en moeyten in!
M en vreestvan boven voor den storm ,
M en vreest van onder voor den worm ,

M en vreestden vorsten si
jn gewelt,
M en vreestden hagel op hetvelt,
M en vreest de dampen van den nacht,
M en vreest de miste11hare dracht,

Men vreesthetschendig hof-feni
jn,
Men vreesteen heeten zonne-schijn,
M en vreest het steken van de piel',

Men vreesthetbi
jten van de mier,
Alen vreest de rups en harell beck,

llen vreesthetqtli
jlen van desleck,
Alen vreest des efter niettemin
Het weven van een vuyle spin,
Alen vreest vooraleeiR dertel kint,
Datis hetslim ste watm en vint-''
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En dit laatste gevaar wordt dan in twaalfregels nader uitgeplozen,die ik den lezer schenk.Intusschen is0nsuitdeZeeuwsche
Naehtegael gebleken, h0e frat
ti men dituitpluizen indertjd vond.
Za1 ik hier n0g de veertig verzen overschrjven,die het rverhaelvan de gemacken uytden Lantbou en plantagievoortkomende''

in zjn ouderdom (f0.22)uitmaken? M sproeve van laag bj den
grond kruipende Opvatting en prozaïsche voorstelling z0u hetzjn
nuthebben;maarik kan hetnietvan mj verkrjgen erdithoofdstuk mee te verlengen.

Het wareonbilljk te beweren,datin de duizenden verzen,die
Cats schreef,geene enkele dichterljke gedachte,Ofgeen enkele
schoone regel z0u zjn aan te wjzen. Het tegendeel is waar.
Poëtisch isb.v.de tegenstelling,a1s hj (Ouderdom ,f0.72)op de
schildering der bloedige Rom einsche kam pspelen in den Circus,
volgen laat:

Ick siemetblyder oogh een jeuchdich boomtjen groeyen,
Een roosjen open gaen,een aerdigh haeghjen bloeyen.
''

Hoort,wathj van een njveren man meteenepronkzieke vrouw
zegt: 't is niet bjzonder kiescht maar alles behalve prozaïsch
(Hottuleliok,f0.128):
Hetloon van si
jnen staet,devruchten zi
jner renten,
De winst van dathy koopt om weder uyt te venten,

Versmeltgeli
jck een mist:en alsi
jn bittersweet
En druyptmaerop hetwi
jf,en worteen si
jde-kleet.''

Schoon zi
jn o0k de bekende regels op de peerstetrouw'':
A1svan tweegepaerde schelpen enz.1).

Hj heeft soms o0k breeder tafereelen geschilderd:die levendig
genoeg van teekening en kleurzjn;maar waarbj men zich niet
mag verhelen, dat hj slechts trouw had terug te geven wathj
in de werkeljkheid waarnam , om een hooger toon aan te slaan.
Voor die werkeljkheid washj nieiblind. Hi
.
jhad gevoelvoor de
natuur, en menige goedgelukte plaats levertdaarvan hetbewjs.
Hj had o0k een open oog voorHolland'sweelde,door handelen
njverheid voortgebracht en gevoed. Ik kan mj nietweerhouden
1) Zie hetgeheelin mi
jne Onverwelkte .
s/t
le??len,Arnhem ,1882.
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een paar grepen te doen ui
thettafereelv0lgloed,waarin hj wjst
op de nwonderen die God Almachtigh aen Hollantverleent''ieeft;

metwelke ontboezeming hj zooveelophad:dathj haartweemaal,
eerstin hetHouwelick (f0.121)en later nog eensinden oaderdom
(f0.40)lietafdrukken.
1,Dancktvry den grooten Godt,ô vrye Nederlanden!

Van si
jn gestrecktegunst,en uwe ri
jcke stranden;
Mrat naer ofverre wast, watuyt der aerden groeyt,
Datkoom t u raet de zee ter haven ingevloeyt.

God isgeli
jck de Son,dieduysentgulde stralen
Laetvan den H em el af,op tlwe steden dalen;
W at oyt aen boom en hingh,of op de velden stont,
Datkomt door Godes handt u vallen in de mont.

Men winthierin het Lantgeen mostofri
jpewi
jnen,
Geli
jck men eldersdoet,daerheeterstralen schi
jnen;
En des alniettemin,soo heeft tz gantsche kust

Van mosten wilsgenoegh,van wi
jnen vollelust.
A l watde N ecker geeft,al wat de Fransche dalen,
A l watM adera sent,het speelt in uwe schalen.

Alwaerin eenigh lanteen ri
jpe druyve berst,
Daer wordttot u behoefeen segen tzytgheperst.

W atli
jtfermenigh volck dessomersheete vlagen
Om aen ditverrelantsi
jn vruchten op tedragen!
H ier is geen suycker-rietdatin de dalen w ast,

En noch worthierdejeughtmetsuyckeroverlast.
HetIndisch ri
jck gewas,depeper,tbely,noten,
W orthier,geli
'
jck hetgraen,op soldersuytgegoten:
Alen pluckthier geen kanneel,geen ander edelkruyt,
JVy deelen ftevenw elm etgantsche schepen uyt.
Of China maer alleen en backtde porceleynen,

En boutsemenighjaer,geli
jck delieden meynen,
Alen vinthieronderwi
jlde fi
jnste li
jckewel
Ofby een schipperswi
jf,oi'by een bootsgesel.
Alsi
jn in deze kustgeen onder-aertsche slaven,
Die koper,yser,staelin diepe kuylen graven,
Soo woontdoch hier het volck,datgroote stucken giet
En m eteen holm etaal door harde m ueren schiet.

Alsi
jn hierin hetlantgeen steyle boom-gewassen,
Die toteen hooge mast op groote schepen passen,

Noch si
jn hierevenwelmeerseylen op deree,
A1s oyt een machtigh Vorst had op de ruym e zee.
't ls maar een kluyte lants,dat hier de lieden banen,

Noch si
jn desoldersvol,en buygen van degranen....
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Hierisgeen ri
jckeworm ,die onsdesydespint,
En waer is'tdaer men meer Quweelen syde vint?
Avie kent'er eenigh goutin onse kustgewassen?

Noch vintmen even hier veeldnysentri
jcke kassen,...
A1 watu Lant besit,datis een eygen Mronder.

ln alleri
jek ghewassi
jn uwe velden schrael,
Ghy noch,die nieten hebt,ghenietetaltemael.
A 1wat de wereltvangt,dat valtin onse fuycken.
Geefmaer,ô goede Godt!dat wy het welghebruycken,
Geef ons een danckbaer hert,een ingebonden geest,
Die uwe gunste lieft,en uwe straflk vreest!''

Doeh wanneer hj niet door waarneming van de werkeljkheid
geïnspireerd wordt: bljft hj laag bj den grond: ook als het
onderwerp vanzelf tot verheëng uitlokt. Hoe ondichterljk toch
zjn de gedachten?die de sehepping van den mensch bj hem doet
oprjzen (Trou-ringh, fo*5)!En watdunktu van de voorstelling
van Adam'sjeugdige gade op haareersten levensmorgen?
1,Hoe vreemt sagh Eva toe in dese nieuwe saken1
.
Sy wist niet watse sagh,maer sagh het metvermaken.
Sy wist niet wateen man ,of vryer is geseyt,
Toch ......''

Toch is ons de Eva uit den L'
ucifer ofAdam '
JzlBallingschap
liever.

Erger nog isde walgeljkeplatheid,waarmee hj de opstanding
beschrjft (ottderdom). pDit verhael gaet boven ons gedachten'',
verzekert hjzelf5 en men wordtdaarvan overtuigd,alsmen stuit
op regels als deze:
!,De soon van Jonathan en sal dan geensints hineken,

Hetzeervan Lazarusen sa1nietleeli
jck stincken,
En Lea,die weleer hadt mangel aen 'tgesicht,
Salvinden in haer oogh een glans van suyver licht.''

M en zal uit deze voorbeelden we1 bem erkthebben)datschoone,

dlchterljkeplaatsen slechts oazen waren in deonmeteljkewoestjn
van maar al te dikwerf kwezelachtige of langwjlige stichteljke
bespiegelingen, som s doormengd m et de zonderlingste afdwalingen

van het bjgeloof. En dat wordt niet smakeljker gemaakt doof
den toon, dien de schrjver doorgaans aanslaat. Dat hj dikwerf
van zaken gewaagt: waarbj thans eene vrouw moetblozen;dat
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hj herhaaldeljk uitdrukkingen bezigt,die onsplatofonkiesch in
de ooren klinken, kan hem t0tgeen verwjtworden gemaakt:dit
was aan de nog niet:jn gepol
jste eeuw eigen.Maar wathem ten
laste gelegd kan worden, is, dat hj methetfanatisme van een
schoolmeester vaak het aanstooteljke en onkiescheuitpluist,omdat
hj nu eenmaalallesaan zjn onderwjs wildienstbaar maken. Hj
doet dat metvoorbedachten rade.W elwerd hj eene enkele maal
bevangen door een huveri
nge, die (hem) de vingers scheen te
verkleum en ,'' a1s hj onderwerpen van al te ki
eschen ofliever
onkieschen aard zou gaan behandelen1);maar hj overwon dien

schroom uit overweging, dat hj nuyt een goet gemoet,en met
anders geen voornemen als om 1et verm aeckelickheyt te stichten''

schreef.Trouwens hj meendezjne mededeelingen pin de schemeringe dereerbaerheyt''tehullen,o0k waarhj pverscheydevuilighedentt0twaerschouwinge''bespreekt;en overigenszeihj:pweest
niet dertel en dit en sal u niet ergeren.11
Toch ergert het ons,zoowel a1s de prozaïsche vergeljkingen en

beelden, die hj gebruikt;de platte,alledaagsche gedachten,die
hj,ook aan de meesthooggeplaatste personen,in den mond legt.
M oet, m ag dit alles verzwegen worden onder voorwendsel, dat
het doel de m iddelen heiligt? En was het critisch standpunt van

W itsen Geysbeek hetjuiste,toenhjzei:pW jzoud
.en eenegeheele
ljstvan wanvoegeljke uitdrukkingen uitzjne werken kunnen opteekenen , doch dit z0u slechts dienen om spotters wapenen tegen

den goeden Oats in handen te geven, dien wj liever in eere
willen houden z0o lang wj kunnen''2). In die stemming komt
m en licht tot heiligverklaring, zooals Jeronim o De Vries,toen

hj schreef3): sde eenvoudige, godvreezende en deugdlievende
eerbiedigtnog heden ten dage,in spjtder waanwjsheid vân,z0o
zjmeenen,meerverlichtebetweters,Catsalseen heiligent
îc/lrfjzh6r,
en zjne gedichten a1s godgewjde werken,die hem vermaken en
stichten tevens.''

1) Zie het Noot-wendigh ùerz'
c/lfroor den leser vöörhetvi
jfdedeelvan het
H ouwelzkk.

S) Zie de aanteekening 7achter hettweededeelzi
jneruitgave van Cats,
b1.624.

3) Proeveeener Geschied.deri'
Yederd.Dicbtkunde,1 D1.,bl.ll9.
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over de stichteli
jkheid zjn wj het eensq intusschen is 'thier
de vraag niet? wat pgodvreezende'' zielen in Cats behooren te
aanbidden:maar ofde schrjverzich voor de rechtbank derletterkundige critiek, op aesthetisch gebied kan rechtvaardigen. W aar

de hoofdgebreken zoo overwegend zjn,mogen wj ter wille van
het goede doel, dat de M oralist beoogde: Cats niet als Dichter
ophemelen,maar hebben rechthem uitdien hoofde te veroordeelen
en zijn werk voor poz,
songenietbaar te verklaren.
Voor ps:: het voorgeslacht dacht er anders over, en geen
Dichter heeft zich ooit in grooter populariteit mogen verheugen.

Bj zjn leven reeds werden zjne werken bj tienduizendtallen van
exemplaren verspreid1), en verschillende zjner gedichten.in llet
Latjn en Hoogduitsch vertaald. Hjzelf zag zich a1s Vader Cats
alomme gevierd. W aaraan isdattoe te schrjven?
Het Nederlandsche V olk vond in Oats den weerklank ZJ
i'ner
z
oude
n,
nationale deugden en gebreken.1)e meesten zjnerlezers

z0o zj metevenveelgemak depen gehanteerdhadden,nietanders
geschreven hebben dan hj. Onze godsdienstigheid,zoo sterk,dat
ze doorovermaatwe1eens totondeugd oversloeg,en op kerkeljk
gebied vaak totonchristeljke liefdeloosheid verlokte,maar diein
het practische leven zich niet karig openbaarde in werken der

liefde, zj vond ruim voedsel in het rBoek van Cats.'' En niet
minder werd er in opgewekt totdie huiseljkheid,die hieraltjd

1) De uitgever der verzamelde w erken zegtin l655:l,vanftHuwelijkweet
ik by de vi
jftig duysent gedrukt te tellen,van dfEmblemata,Alaegdeplicht,
e
n
jke achtbaerheyt, weetik so naau 'tgetalniet,maerkan
Zelfstri
jt Manli
dfeen door d'ander weynig min zi
jn;de Spiegelvan den ouden en nieuwen
Ti
jdt,stelik op 25 dtlysentvast:de Trouring,hoewelverscheydejaren na
d'andere werken uytgekomen, overtreft dat getal: en iô in twee besondere
s.''' Nog in 1878 verscheen te Dordrecht eene nieuw e
steden weer op de pe1'

uitgave zi
jnerdichtwerken metophelderingen en 200 gravures.
En die werken hebben Cats goed geld opgebracht. Uit een brief van

Huygens aan Cats bli
jkt, dat deHollandsche boekdrukkershem goede aanbiedingen deden, en dat hi
j niet l,afkeerig was om van Catsdekunstte
leeren om met schri
jven ook iets teverdienen.Hi
j wenschtehieroverCats*
oordeel te vernemen'- Zie Prof.Boofs besellri
jving der Lat. Brieren t'alt
f.
&?
yr?e)?
.
$
.,bl.18 (Verhandel.derK.Academie van W'etensch-).
aoxcKBl-os'
r,Akd.Letterk.,Xvlle Eeuw ,11,4e druk.
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inheemsch is geweest, en de kweekster was van menige goetle
eigenschap, die men elders niet aantrof.
M aar vau den anderen kant,zoo het goede Nederlandsche volk

alde deugden had,die den njveren burger behoorenteversieren;
het behoefde zich echter nim mer, en ook nu nog niet, te ver-

Ontschuldigen, dat het zich aan dichterljke geestvervoering iste
buiten gegaan. Daarvoor was het te lluchter, te practisch. De
hooge vlucht van Vondel maakte het duizelig : het meer tamm e)

gemoedeljke vernuft van Oatskon men gerastmeteen goedkeurenden hoofdknik genieten, zonder dat de pjp uitging of het
kasboek uit het oog verloren werd. En dan , m en behoefde zich

nietsterk in te spannen om hem tegenieten.Zjn lofredenaarstoft
er op,dat ,hoe rjk ook de schatvan zaken is:die hj aanbiedt,
bjhetlezenzjnergedichtengeendiepnadenkenvereischtwordt''1).
't Is volm aakt waar: Cats had dit boven Vondel vooruit, dat,

terwjl de laatste soms een alte verheven,ik had haastgezegd:
een on-Nederlandschen toon aansloeg,de eerste laag bj den weg,
m aar deftig was; en dit werd de schoonste eigenschap gerekend ,
waarnaar men kon streven.
M en werd door Cats gesticht en vermaakt op de wjze,waarop
men gesticht en verm aakt wilde wordvn : de Dichter was met ons
van eenerlei beweging.Zelfs de breedsprakigheid ,die thans begint
te hinderen , was eene aanbeveling te meer: ze lag zoo geheel in

het volkskarakter. Dat afdalen in allerlei kleine bjzonderheden,
dle m icroscopische ontleding , die uitputting van het onderwerp ,

dat was juist wat men begeerde:dat was de geliefkoosde vorm
der Nederlandsche wereldbeschouwing. Nog voorlutteljaren kon
dan ook de feestredenaar bj de onthulling van hetstandbeeld van
Cats in zjne geboorteplaats,met den meesten ernst,zonder een
zweem 4an ironie, uitroepen : Geljk de bj over alle bloemen
zweeft, Om er honig uit te zuigen , zoo kan ik niet zeggen met

welke onbeduidendevoorwerpen zjn geestzichalnietbezig houdt,
en hoe zjrle verbeelding overal,op het veld,in dekeuken,op
de groenmarkt,ja waar niet al zweeft(!),om uitdatwathj er
1) Aveinig regelstevoren had hi
jgezegd:,,Wi1mendoordenonkundigsten
zelven begrepen worden, men vervalt al ligt tot platheid,en beleedigt den
man van kunde en smaak''!!Feestrede,bl.l0.
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vindt,geljkenissen en zinnebeelden te putten,Om ons daardoor
ongemerkt en al spelende op den weg van wjsheid, deugd en
levensgeluk te leiden-''
Datwas de hoogste l0f!Requiescat in pace!Aan zulkebeschou-

wingen zjn wj ten minste ontwassen, en dat is een gelukkig
teeken des tjds. Terwjl wj de goede bedoeling van den bestevaer bljven waardeeren:en erkennen,dater menige nuttige les
uit zjne sehriften te putten is,meesmuilen wj,alsmen hem ons
nog voor een groot Dichter wi1 opdringen.

4*

111.
CONSTANTIJN HUYGENS.

In Den Haag leefde terzelfder tjd n0g een '
Dichter,die even
als Cats eene zeer geletterde opvoeding had genoten,toteen hoog

staatsambt was geklommen, en. geljk deze, zich hoofdzakeljk
op het gebied van huiseljke poëziebewoog,ja,nog vele andere
punten van overeenkomst met den eenmaal zoo gevierden zededichter had.En toch ,grooter tegenstelling dan tusschen den rmann
op H ofwyck'' en den Rjmer van Sorghvl
ietlaatzich nauweljks
denken. Zoo weinig de tweede onze sympathie kon opwekken ,

zoo aantrekkeljk is de eerste, vooral als Menschqmaar ook als
Dichter is hj zeerverdiensteljk. Ik bedoelConstantjn Huygens.
Doch hoe vreemd is 'swerelds loop! Ofschoon hj metde eerste
letterkundigen en geleerden van geheel het beschaafd Europa

gedurende zjn langdurig leven in drok verkeer stondqofschoon
hj in onderscheiden talen,vooralin 'tLatjn en Hollandsch een
tal van grooter en kleiner dichtstukken heeft nagelaten ; ofschoon
hj als M usicus rn Componisteen gevierdennaam had;eneindeljk

als jverig en getrouw dienaarvan drie opvolgende Oranjevorsten
bjzonder veel invloed 00k op 'sLands zaken heeftgeoefend,toch
is zjne nagedachtenis bj ons volk bjna onopgemerktvoorbjgegaan,terwjlCatsgeruimen tjd de Volksdichterbj uitnemendheid
is geweest.
De oorzaak van den geringen opgang,dien H uygensalsDichter

buiten den kring zjner vrienden en persoonljke bekenden heeft
gemaakt,ligt gedeelteljk aan den aard zjnerpittige poëzie,en
zeker ook we1 aan de onloochenbare duisterheid , die hem aan-

kleeft. Misschien ook daaraan, dat hj alleen in de hofkringen
verkeerend, weinig met het volk , het groote publiek in aanraking

kwam. Hoe dit ook zj,de man,dien wj reedsherhaaldeljk in
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zjne betrekking t0tden Muiderkring hebben vermeld1),isèn om
zjne persoonljkheid,èn om zjntalent,OnzeaandachtOverwaardig.
Zjn merkwaardig leven begint meer bekend te worden. Prof.
Jorissen zette voor achttien jaren eene grondige sstudie''daarvan
op 'tgetouw,die hj toen nietheeftten einde gebracht,maardie
wj hopen,dat hj wederzalopvatten,alseene nieuwe volledige
uitgave van Huygens'gedichten,hetlichtheeftgezien'). Bj de
onzekerheid des levens heb ik gemeend thans reeds uit die brief-

wisseling een aantal bjzonderheden in ditbeknoptoverzichtvan
zjn leven en letterkundig streven te mogen inlasschen.
Constantjn was de zoon van dien Christiaan Huygens,die als
Secretarisvan W illem den Zwjger,later van den Raadvan State,
zich verdiensteljk heeftgemaakt. De vaderwaste TerHeyde bj
Breda geboren, en zjne moeder uit het land van Turnhoutafkomstig. Hjzelf wasgehuwd metSusanna Hoefnagel,die toteen
bemiddeld Antwerpsch gesl
achtbehoorde5.
d
us
g
e
e
n
t
wj
f
e
l,ofonze Dichter wasvan Brabantsche
lletljdt
afkomst. M eer is daarom trent niet bekend.
Bestaat er geen reden om zich af te vragen, hoe het komt, dat
eene zoo weinig bekende familie zöö in de gunsten het vertrouwen
vau het Huis van Nassau deelde als met de Huygensen het geval

was? Christiaan wordtop zi
jn zeven-en-twintigstejaarSecretaris
van Prins W illem l; over zjn oudsten zoon stond PrinsMaurits
alsPeter,overden tweeden o.a.Justinusvan Nassau.Constantjn
was als knaap het troetelkind van Louise de Coligny4),en toen

hj in 1627 huwde,begafzjn Peetzich ondankszjnehoogejaren
van Leiden naarAmsterdam om dathuweljkbj tewonen ô).Toen
1) Zie XVII Eeuw,1 D.,bl.10,15,16,316,320,335,345,353,355.
S) Over die, welke de Hollandscbe ivaatscbappl
j'
van FraaI
je ffundfen en
l'
l
z
retensc/àcyk
yen zou uitgeven, en waarvan slechts tweeafeveringen zi
jn verschenen,leze men Penon/g Bl
jdr. totde Gescbiedetisder i
Nederl.letterk.111,
b1.l75 vlg.

3) Zie Th.Jorissen, Constantin Suz/.
gen,
s,1D.,b1.329en 5.Ziedegeslachtsli
jstderfamilieHoefnagela1sbi
jlage in J.H.5V.Unger'sDagboek rcn
Constantl
jn flut
ypez?
.
s,Amsterdam ,1885.
#) Jorissen,t.a.pl.,bl.20.
.
5) Zie den briefin Mr.G.Groen van l'rinsterer,Archives,efc.Deuxième
Serie,tome 11l,p. l6.
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hem tweejaarlater een zoon geborenwerd,verzochthj deGravin
van Nassau diensmeterte zjn1).Zelfwashj van 1625aft0taan
zjn dood t0e Secretaris en Raad der verscbillende Oranjevorsten.
Vanwaar al die onderscheidingen? W as er aanleiding toe in

familiebetrekkingen,die wj nietkennen?
In 1666 schjntde Prinses-Douairière onzenHuygensverweten
te hebben,dathj geen edelman was. Hj antwoordthaar in een
brief van 5 December: sll est vray que nous ne somm es pas nobles
d'Ilollande, mais dans la Province d'où nous venonstnous avons
à dire des choses dont plusieurs d'H ollande n'oseroyent se vanter,

je disdu costé de pèreetde mère-''
Veertien jaar vroegerschjnthj belangrjkeinlichtingen omtrent
zjne afkomstontvangen te hebben.ln 1652 toch had de Leruchte
M adame de fzpp'rcïl':2), Beatrix de Ousance (eerst met den Prins
van Cantecroix gehuwd en later m etden H ertog van Lotharingen,

niettegenstaande zjne vrouw nog leefde),metwelke Huygensin
drokke briefwisseling stond , hem een geschenk gegeven t dat be-

trekking had op zjne afstamming:misschien portretten,misschien
o0k familiepapieren3).Zj schjnter een commentaar bjgevoegd te
s,in de
1) Brief van 7 October l629 in de Correspondance de C.Nuygen.

Boekeri
j derK.Academie teAmsterdam.

2) Zieoverhaardemededeeling van Em.deBorchgravein deBull
etinsde
l'AcadlmieRoyaledeBelgique,2eSfrie,Tom.XXXVI(1873),pag.57lsuiv.
3) In een brief van 9 December 1652 schri
jft hi
j haar uit Den Haag:

Madame; V. A a veu mon impuissance quand iln*a est: question que de
luy rapporterles actions de grace quim 'avoyentesté dicttaes en chose quine

me touchoitpas:Je la supplie tres-humblementde considerer,oh j'en suis,
maintenant que l'obligation que V . A . a daignf s'acquerir sur moy ne pese

ue sur mes espaules,et s'il estbien apparentquejerespiresoubstantde
faix pourm'acquiterunpeu debouchedecequejedoibs: V,A.d'unpresent
qu'illuy a pleu m e faire aveq une prum ptitude si noble et sigenereuse,que
la chose m esme,qui m'estchere en son espece,m fen estdevenueinestim able.

11 est .
rray,Madame,quej'ay estébien ayse de rellcontrermesayeulsdans
la ville d'Anvers, oh ils ont esté de quelque consideration anciennement;
m ais de les avoir trouvl logez au cabinet de V . A .,de les avoir tirés de

cesteillustrellrison,quandj'ay voulu,delesen avoirveu sortirchargezde
marquesdevostre bienvueillance qufilsne quitteront,jamais,c'estunesuitte
defortunesdontilimportequejfestudiechasque degréapart,commejfespere
flt
leV.A.me fera la gracedfagreerquejemettepeineh lesreconnoistreen

AFSTAMMING EN OPVOEDING.

55

hebbenq en uiteen lateren briefmag men Opmaken,datzj hem ,
hetzj in ernstofin boerttditisnietduideljk,een kleinzoon van
haar overgrootvader had genoeml 1). W ant in een brief van 29

April 1659, aan den Heer van Obdam '),noemtzj den Dichter
Xm on bon Parent en Adam et en Eve.''

Intusschen veel licht wordt 0nshierdoor nietverschaft,en wj
zullen onsmoeten bljven vergenoegen metde wetenschap,datde
familie Huygens door toewjding aan de nieuwe orde van zaken
naarboven isgekom en a1szooveleanderezoogenoemdeOude-Geuzen.

Onze Oonstantjn werd den 4en september 1596 in Den Haag
geboren. Hj ontving eene zeerzorgvuldige opvoeding. Onderde
leiding van J. Dedel werd al op zjn tiende jaar de studie van
'tLatjn aangevangen3),waarop hetGrieksch volgde. O0k op de
nieuwe talen legde hj zich met jver toe: hetEngelsch?Hoogduitsch,Spaansch:vooralhetltaliaansch washj weldra machtig,
en dit heeft hem later niet weinig gediend om in de wereld

vooruit te komen. Het Fransch washj volkomen meesteren dit
destail,h,mesure que j'auray l'honneur d'en rencontrer1esoccasions,car,
com me ti
ay voulu dire dfentrëe, la som me totale m 'accable etn*y a que la
'f
.
bonté de m a creanciere qui puisse sauver ma reputation-ff

1) Briefvan 30 Januari1653:l,Aladame;j'accepte pourun second present
la grace que m e faict V . A.de recevoir en bonne part la libertt Blzrlesque

dontj'ay usé en luy representant la proximitt de sang dontjfay l'honneur
de luy apartenir. 11 reste que m es com portemens m e rendent digne de la

gloire dt
1 parentage,et que jemegl
zardedefaire la beste,puisque V.A.
m e reçoit au rang des hom mes,etne faictpas scrupule de me qualiier petit

filsde son Ayeul.Cestdequoyj'aurtty t:n soin lres-exactanx occasionsque

J*5en l.enoontlselxa)wojq.59

2) Correspondance de C011st.ffql
/gen.
s in de Boekeri
j der lt.Academiete
A msterdam .

3) Vöör Dedelhad de oude Cllristiaan alsonderwi
jzerbi
j zi
jnekinderen
D om illique, na dezen kwam in Alei l604 Brouart, die in Augustus weer

vertrok.In Nov.1609 bagon Oonstanti
jn onderDedelmetLati
jn,maarreeds
vroeger had Uonstanti
jn daaraan ietsgedaan. ln 'top devolgendebladzijde
vermelde dagboek lezen we:1603,Environ Octobre (ayant7 ansetun moiz
Dominiqtle le françois 6 moiz (toen werd deze nameli
jk vervangen door
Brouart).Verder teekent Constanti
ju aan: l605 9 rjaarl:En Jullet soubs
Brouartje commencoy le Latin.l.
n httndschriftC (zieJorissen,C.Huygens,
bl.342)zegthi
j:A 8 anset8moisje commencoy le Lati
jn.
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wasnoodig,daar het sedertgeruimen tjd in den Haag dehoftaal
was1). Zjne briefcisseling voerde hj zoowel metHollandersals
vreemdelingen doorgaans in die taal. De wiskunde beoefende hj
metbuitengewonen jver. ln bjna alle lichaamsoefeningen,die tot
de opvoeding eens edelmansbehoorden,alspaardrjden,schermen,
dansen,washj spoedig bedreven:?. Maar hetgeen hj hetvroegst
en hetgemakkeljkstzich eigen maakte,wasdeMuziek.Deeerste
beginselen dier kunst leerde hj van zjn vader: en den aanleg
schjnt hj van zjne ouders geërfd te hebben. Op zjn vjfde
jaarbegon hj den zang te leeren3):daarop volgde een jaarlater
de viool:op zjn zevendejaar begon hj metde luit,waarbj later
hetklavieren de theorbe gevoegd werden.Gedurendezjn geheele
leven is Huygens een hartstochteljk muziekliefhebber gebleven:
hj zong, speelde en componeerde tot in zjn hoogen ouderdom ,
en wj zullen later gelegenheid hebben om te hooren,hoe groote
1) Hoe laag men in de hofkringen op hetHollandsch neerzag,bli
jkt uit
hetjournaal eener reis in 1657 l658 naar Pari
js, ondernomen doortwee
neven van den Heer Van Sommelsdi
jk. Het geheele reisverhaalis in het
Fransch geschreven,en in 1862 tePari
jsonderdel titelqlournald'un rqycpe
à Paris e?? 1657- 1658 uitgegeven door A .P.Faugère. M en leest daar o-a.
p.84,van de vrouw van den Am bassadeurBoreel:s:c'estune bonne etgrosse
femm e et une vraye Amsterdamsche zvoera
.elle nfestpas de grand entretien,
etpour contenance elle a quantité de petits chiens avec lesquels elle ioue. 11
la faut entretenir en iamand, car elle ne parle ny entend le françois, ce
qui nous estoit desia une assez grande peine,nous estantdesaccoustumés de
nostre langue......N ous fusm es traitez h,la m ode de llollande,y ayants de
la bierre,du beurre et du fkoumage, etle tout servy en plats de porcelaine,
ce qui sent ibrtson Am sterdam -''
En niet minder karakteristiek is de volgende plaats,p.377. ,:11notls vint
des visites de trois ou quatre provinces de noy quartiers, de Gueldre,de
Hollande et de Zeelande
On eust ditqu'ils sfestoient donné le motpour

se treuver tous ensemble chez nous:et afin que nousjamendissasionsplus
amplement, le Sr. Lamere y vint aussy. Ennuyts d'avoir si ma1 employé
une partie de Papresdinée nous c11 tksm es profiter l'autre chez m adam e (te
Saint-A rm ant-''

') Alleen hetzwemmen kon hi
jnietleeren.
3) ln hetdoorUngeruitgegeven Dagboek van Constantl
jn Huygens(Amst.
1885) staat:s:l
hlnviron Decembre h,l'aage de 2anset3 moizjechantay 1es
X commandemens. l60l: En cet an ayant 5 ansjfay apprinsla musique:

dancer''(b1.7).
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waarde hj aan die kunsthechtte.Die opvoeding ware echter door
zjn vader als Onvolledig beschoawd, z0o zich daaraan niet de
noodige godsdienstige en kerkeljke opleiding gepaard had: hj
werd dan 0ok gevormd t0teen orthodox geloovig,schoon zelfstandig
gereformeerd Christentanti-paapsch,m aargeen onverschillig Hum a-

nistalsHooft.Hj kwam daarvoor ook openljk uit1).
Aldus toegerust, ging hj in 1616 naar de Leidscl
'e Academie,
d
oo
r
br
ac
ht
m
e
t
de
s
t
udi
e
der Retshten.
waar hj slechts een jaar
Die kortetjd waste eervoldoende,omdathjzich t'huisgeruimen
tjd in de theorie van hetRecht,onder leiding van zjn oom ,den
RaadsheerSuerius,enwaarschjnljkindepraktjkbjdenProcureur
Boot geoefend had2). N0g achtte men zjne studiën nietgeheel
voltooid.Althansden 15en Maart 1618 zond men hem op zjn verlangen naarZierikzee3),bljkbaar methetdoelom erzich verder
te ontwikkelen.Toch werd hj reedstegen Paschen teruggeroepen,
en we1 tegen zjn zin4). Zjn vader,die n0g alOp den penning
ï) ln zi
jn Gebruyck o/ Ongebruyck rcn OtOrgel, uitg.van l64l,b1.49,
erkende hi
j:rr
ln openbaere parti
jschapp tegens de Roomsche gesintheid ben
ick, God lof, geboren,gevoedt ende getucht,ende hope daerin ditleven te
eindighen,ten ingangh van een beter.'f
Q)
* Zie Th.Jorissen,Constantin f-fql/peêk,s,1 D.,b1.25.
29 ln de Aanteekeningen rcn Const.Hu
' t
fgens, bi
j Jorissen,bl.343,leest
men:,,15 M artii l6l8.Je vay ï Zierixzee.''ln een briefaan zi
jnem oeder,

den l8en uit die stad geschreven, heet het:s/e suis arrivten cesteville
hier, qui futSamedi,environ 1es six heures du soir,estantparti de Rotterdam lejourauparavantenviron lemesme tempe.. *llesteroitqueJe VOUS
advisasse de mes besoignes de pardeça, m ais n'y ayant estré que une nuict

encoresaveclamoitil d'un sombreetmelancholiquedimanche,j'en trouveray
les excuses en vostre discretion, en intention d'en faire scavoir les nouvelles

: mon laèrelaprochainefois,apresquelasuite de quelquesjoursm'aura fait
ouverturedesapparencesde ce quejepourray profiteren cette escole,ot1au
moins je puisjugerd'estre le tbrtbien venu chez desgensquimesontfort
aflkctionnezetamiables,etavec cela vonten besoignegoetZeeuwschgoetront.''
#) Brief van ll April 16l8 aan zi
jnemoeder:lrr
fres-chere Mere. Ce que
*
vi
e
ns
df
es
cr
i
re
h
,
m
on
Per
e
vous
pour
r
a
s
e
rvi
r
de responce sur ce qufil
Je
vous a pleu m e m ander touchant m on retour k, Pasques. Je ne scauroy
m'im aginer pourquoy c'est qu'on m e veut empecher de parachever ce queon
n'a pas trouvé desraisonable de m e faire com mencer. Je voudroy que leon
creut que ce n'est pas quelque m enll plaislr recherclle qul m e tient icl',
m ais bien une occasion pl'opre et longtem ps desirte, laquelle du regard de
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schjnt geweest te zjn,had we1 gewenscht,datOonstantjn van
die gelegenheid gebruik maakte om naareen rjk Zeeuwsch meisje
om te zien; maar de jonge man had daar geen ooren naar:hj
toonde zich nog een bepaalde tegenstander van het huweljk 1).
Misschien we1 omdat hj eenmaal was bedrogen. In 1616,kort
vöör dat hj naar Leiden ging,had Dorethea Van Dorp zich aan
hem verloofd.Eerst onderhielden beiden eene drokkebriefwisseling;

maarweldravergatzjharebelofte.Ofschoon dithem diepschokte8),
bleefhj innig aan haargehechtmet
:!Een vruntschap sonder sorgh,een liefde sonder smert,
T wee herten in een siel, twee sielen in een hert,

Een twee-gemeynen wil,een eendrachtvan gepeynsen''3).
W eldra werd voldaan aan '
sjongen mans zucht om vreemde
landen te zien. Den 8en Juni 1618 vertrok hj onder dehoede van
den Engelschen Gezant Carleton naar Engeland, en kwam den

llen diermaand te Londen aan.Hj nam hierzjn intrek bj onzen
Gezant Noel de Caron,ofschoon men hem zei,dathj er weldra
genoeg Yan Z0u hebben1). Het nadeel van het verbljfte diens
mon aage je ne s-oy pascommentrfattraper siunefoisellem'eschappe.
nfest pas non plus que jepel'
demon tempsN me pourmener.Toutau contraireje suissouventpardeux ou troisjourssansbougerseulementdu logis,
et tache dfavancer m es estudes aussi dru que les aFairesparticulieres de mon
petit M aitre et m a santé propre m e le veulentperm ettre. De façon que ce

m'estgrande facheriedeveoirqueje nescauroyemesatisfairehmoy mesmes
sans le desplaisir de ceux quiont: me comm ander''etc.

1) In denzelfden brief heethetverder:jrTueMariagedeVandeAsreerde:
ce qufon tient, est asseuré; c'est une riche heritiere qufilva espouser,au
despit de beoucoup de Blauwscheen-Heeren quin'avoyentpoint attendu leur

cassade de ce costé lN.Pour ce qui est de moy,je vousbaiselesmains
Poul- le bon advis que me donnez, d'en chercher une pour m oy au mesme

prix.Quand lapotence vaudroit100.000 francs,je lleaipasenviedemefaire
Pendre de sibonne henre.f'

t) Zie hetgedicht,getiteld Doriso/tHerder-clacbte,in de VolledigeDicbtwerken (1881),ID.&bl.7 l3.Dr.H.J.Polaktwi
jfelterattn,datmetDoris
bedoeldwerdDorotheaVanDorp.Lconstantinffuygens,Gids,18891,b1.517v1g.)
3) Aldaar,b1.l5.
:) Brief van l7 Jnni aan zi
jne ouders:!!A ce que l'un etl-autre me
preadvertitj'auray bien tostmon saouldu mesnagedeC-aron.e'En werkeli
jk
een paardagen later(2lJuni)noemthi
j hem :srtkntasque,morne etfacheux
envers ses domestiques tout ce qui se peut.'f
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huize mochtzjn:dathj nietzooveelgelegenheid z0u hebben om
zich in hetEngelsch tebekwamen,a1shj welwenschte1).Daarenboven woonde hj buiten, ver van de stad:hetheen en weer
trekken z0u hem telkens wel zooveelkosten als eene reisvan Den

Haag naar Leiden. Hj had goede brieven van aanbeveling,en
was zoodoende in de gelegenheid veel te zien :Londen , het land,

het Hofen den Adel.l'
ltjwerd zelfsaan den Koning voorgesteld
en aan PrinsKarel. De Koning,die doorCaron van zjn uitmuntend spelop de luitgehoord had,deed hem voor zich spelen1).
1) Briefvan l7Juni.
2) Briefvan l Sept. 1618 oude st.:,1Monsieur Caron printoccasion de
ramentevoir k Sa Majestd ce qu'autrefois il1uy avoitparlt
aen mon regard,
avec beaucoup d'autres bonnesrecommandations en ma faveur. Sur quoy Sa

Majest; seresouvenantencorbien de ce que dessus,comme ilestoitapresh,
se botter h la chasse, responditqu'il me desiroitentendre sonner du luth :
son retour. M ais le bon-heur fut qu'un orage de pluie et de vents extraordida,
1*1.PS. l*empecherent de sortir, bien que desia il eut le pied dans la
portiere pour monter en carosse. De façon que retiré dans sa chambre privée
il s'amusa N passer le temps au cartes, avec son grand mignon le Lord

Marquis de Buckingam etquelqueautre Gentilhommede la chambre. Quelques deux heures apres il se souvint de me mander dedans la Cham bre de

Monsieur'caron,lequelen cette occurence desirantspecialementmetesmoigner
com bien il a m on honneur en l'ecom mandation,volontairem ent et sans que

mesmejel'en priassemefavorisa desa conduitealaprésencedeSaMajesté,
oil (je ne scay quo Daemone dextro quim'encouragea: fairequelque chose
digne delforeilled'un grand Ro)r
)unepetitedemieheurejem'en acqitay si
passablem entbien que ce Prince,naturellement peu adonnc * la M usique,fut

tiré : interrompre pardiversesfoissonjeu h,me donner audience;commeil
llt fort debonnairem ent; sans espargner ses serments ordinaires,pour m'asseurer du contentem ent qufil y prenoit; m e faisant mesm es lfhonneur de
parler h,moy avec un visage doux etsoubsriant. Sur quoy luy ayant baisé

la main je prins mon congcomnimelioremodo;assez esjouïdu bon succes
des petites aFaires.''

De Koning had reeds in Juli, bi
j de eerste voorstelling,beloofd hem te
zullen hooren spelen.Caron zeibi
j diegelegenheid,datzi
jnjongevriend was
!,flls du premier Secretaire de nostre Estat,et qufau restejfavoisacquis si
bonne perfection sur le lut-''
De Koning :rloiia beaucoup d'exceller en un sibe1 art k
'ce sont ses propres

paroles) sans tot
ztefois estre du mestier; comme Monsieur Caron (N ce que

*
ie lfezz avoye priép luy fit assez entendre que ce n'estoit nullementde ma
.

profession-''Briefvan 4 Juli o-st.
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De tjd: hem door zjne Ouders voor zjn uitstapje gegund,
spoedde ten einde: zjn vader wilde, dat hj met Carleton zou
terugkeeren;maar dejonge man scheen overdezen nietbjzonder
tevreden en weigerde datbj herhaling.Eindeljk vondhj gelegenheid om zich bj de Engelsche godgeleerden aan te sluiten,die
de Synode van Dordtgingen bjwonen,en den 2enNovemberwas
hj in de ouderljke woning teruggakeerd.
Deze reis was deels voor louter genoegen ondernom en , m aar

had tevens gediend om zjne weetgierigheid te bevredigen, en
hem de gelegenheid geschonken zich in het Engelsch te oefenen.

ln het vaderland teruggekeerd,zien wj hem alspoedig aan het
werk om naar eene openbare betrekking te dingen.Toen de Prins
in de eerste dagen van hetjaar 1619 naar Utrechtging , zond de
oude Huygens zjn zoon mee)nietbloottotzjne verdere ontwik-

keling 1))maar wel degeljk om te solliciteeren bj de leden der
Staten en den Grië er Van llilten,ten einde begiftigd te worden
m et eene der vacante Oom manderyen , die ter begeving van de
Staten stonden. Ofschoon de Prins, Graaf Ernst en de Prinses

Douairière daarbj ztjne voorspraak waren,schjnthjnietgeslaagd
te zjn. In Juli was hj met de Oommissarissen uit de Staten
Generaalte Utrecht,Harderwjk,Hasselt,Kampen,zonderdatis
uit te m aken in welke betrekking'.

ln Februariwashj metzjne moederenzustersnaarAmsterdam
geweest op de bruiloftvan àlarcusde Yogelaer,en van dien tjd
dagteekent de kennismaking met H ooft en dedochtersvan Roem er
Visscher.Anna had hem zelfs met een vers r't beleefde wellecom ''

toegeroepen,en toen zj weigerde hem daarvan afschrifttelaten,
gaf dit aanleiding t0t zjn eerste gedichtaan haar,dat14 Febr.
1619 is gedagteekend2).ll
-oe hoog hj metdie kennismaking liep,
bljkt daaruit,dathj hetin Den Haag aan ledereen vertelde,en
voorts uit de veleverzen,diehj datjaaraan de Amsterdamsche
vrienden wjdde3). A1
'en ziet er uit,op h0e vriendschappeljken
voetzj metelkanderverkeerden.ln hetzelfdejaar schjnthj ook
Zeeland te hebben bezocht en kennis te hebben gemaaktm et Cats,
lh V erg.Th.Jorissen, Constantin f-/qyry:n.s,1 D., b1.40.
î) Voltediye .Dk'
c/t/ktreri'c/?,1 D.,b1.17.
3; Aldaar,b1. 18 2ë;24 25.
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met wien hj # la vlp#e de Bretagne verwant was1). W eldra
zOu hj eelle belangrjker reis olldernemen.In 'tbegin van 1620
werd de Heervan Sommelsdjk als GezantnaarVenetiëgezonden,
ter overbrenging van het met dien Staat gesloten tractaat. Hj,
een vriend der familie Huygens,nam den jongen Constantjn op
onder de aanzienljke jongelieden: die totzjn gevolg zouden behooren. Den 25en April 1620 uitDen Haag vertrokken:),kwam
het Gezantschap den llen Juni te Venetië aan , en bleef er slechts

t0t 5 Juli. Reeds onderweg3) hat
l onze jonge man den Rezant
verzocht hem tot zjn Secretaris aan te stellen,daargeen ander
hem daartoe geschikt voorkwam q en Aerssen voldeed niet slechts
aan datverzoek,m aar gafhem den titelvanGezantschaps-secretaris.

Zjne kennisder ltaliaansche taalmaakte hem voordiebetrekking
uitnemend geschikt4).
M argriet de Vogelaer, Huygensf achternicht, was de zuster van Catsg
vrouw .Zie Th.Jorissen,t.a.pl.,bl.43.noot l.

2) Hi
j hield van de Venetiaanschereiseen journaal:hijzegtdaarvan in

een briefvan 19 MeiuitStuttgartaan zi
jneouders:

Peut estre qu'en mon journalilsetrouvera quelque chose deplusparticulier, mais avec vostre permission je desire de reserver cela * mon retour.
Je nfespargne point de peine * soigneusement tenir note de ee qui me sem ble
le meriter: m ais souvent aussi le loisir m fen defaut; et parmi une troupe

confusecomme noussommesquelque fbisj'ay bien du malN metrouver seul
etN l'escart, toutefoisjem'imaginedevousdebvoirapporterquelqueplaisir
par ce pen qufen auray peu rapsodier.'' DejongeSommelsdi
jk had een lang
relaasderreisaan zi
jnemoedergezonden.
3) Postscriptum van een brief<an 19MeiuitStuttgart:
!!Conclusum aliquando apud me non esse de comitatn nostro cui Secretarii
munus commode deferriposset: quo liberius ad Dominum Legatum accessi
percontatus aperte ecquid eo me nomine cohonestatum vellet. Annuit ille

protinus,atqueopera manuquemea utidecrevissejam ante seseasseruit,....
Pom'
o non suum sed Legationis Secretarium nuncupandum fore me, quod
magis ex dignitate cum me: tl
tzm Reipublicae futurum ipse censebat. Noq
videtur abs re fore ut parum ista spargantur in vulgus nostrum , nimirum
deligisse me Dominum Legatum ex omni comitatu cuiillud oneris prœcipue
mandatum vellet.
f'

#) ,,Je demeure tousiours dans letitredisignore secretarioparicietay
prou moyen de xptlaç Ept/zepat4))Yv,N cause du langage dontiln'y a aucun
de la suite quien sache presque mot,ettoutestcontraint de prendre l'avoine

dansma main r....
) dontcette langue me devientfamiliere de plus en plus.
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Hj hoopte als zaakgelastigde ofzelfsalsGezantte Venetië te
kunnen bljven1) en verzocht zjn vader hem daartoe aan te bevelen.Maarook daarvan kwam niets,evenmin a1svan zjn wensch
om te Padua te promoveeren 2) ofzjn bezoek aan Italiëlanger te
rekken.Hj moesthuiswaartskeeren.
Hj bleefechternietlang in hetvaderland:reedsinJanuari1621
ging hj weer op reis,en wela1s Secretarisvan hetGezantschap,
dat naar Engeland gezonden werd om de belangen van hetProtes-

tantisme bj den Koning te bepleiten. Ook hier diende hem zjne
taalkennis: de leden van het Gezantschap kenden ter nauwernood

Fransch, en daardoor had dejonge Secretarisgrooten invloed op
den gang van zaken 3). De drukte, die daaruit voortsproot,was
1) ln een biljet aan zijn vaderheethet:s,t'lenevoy pointquelaferons

longue h,Venise. Je supplie qtz'on ne diFere rien, et le toutmeliorimodo
comm e m on Pere sçaura le m enager. Seulem ent qu'il y eutm oyen de m'y
laisserparpetite provision comm e M onsieur Oarleton sçaitqu'ily en a unpour
le Roy d'Angleterre quise nomme Secretaire de l'Ambassadeur,sede vacanti.
Ce dit Sr. Am bassadeur y pourra donner les m eilleurs advis comm enton
pourroitbaptizer le fkit.. Tanty a que M on Pere y pourra a'voiresgard,

etdirelibrementqufen televenementilseroitpeuraisonablequ'aucun r
kautre)
futpreferl?

In een anderen briefzegt hi
j,datmen teVenetië dekeuszou laten lyou
dfagentou dfambassadeur-''Zi
jzouden echterhetlaatste wenschen.!,Jeferay
encore quelques ouverturesN M ons. l'Ambassadeur par forme de discours,et

je supplie mon Pere de m'aider à,gongersien casd'ambassadeurordinaire
il y auroit quelque apparence d'avancement ou proit pour l'une ou l'autre
qualitd.Je trouve que cfest une belle chose d'avoir la main N la paste''

DejongePauw dong naardezelfde betrekking.
S) Ti
jdsgebrek belette dat. ,,A toutle moins falloitilsejourner8 ou 10
jours: Pacademiecommea faitle;lsdu Sr.Schagen.f'Br.van 2Juli1620.
3) Briefvan 3 Maarto.st.::,En mon particulierje loueDieu delabonne
occasion que j'ay rencontrf de me faire valoirauprèsde cetzx quien pourront,et (siJe ne me trompe)en vouldront,certesen debvrontfaired'assez
honorables rapports. Aussi certes commej'esperequedemon servicei1sont
contentement,jen'en manque pointdeleurcourtoisie.Jointqu'ily afortk
dire contre Phonesteté du reste de cettesuiteetcelledeVenize,parouje
me trouve assez h,mon aise et fort contenté de la continuelle suite d'afaires

qui me talonne; commej'ay tousioursditquemon plaisir ne gistqtpen des
occupations serieuses etdfimportance.'f

Briefvan 8 April:s:e
l'
amais je ne peusmieux arriverborgneau païsdes
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hem nietonwelkom , wantin ernstige bezigheden had hj grooten
lust. Hj durfde er dan 00k bj zjn vader op aandringen,den
Prinsrondweg te verzoeken om hem aanzjnpersoonteverbinden:
hj had hem ditreedsherhaaldeljk gevraagd en hield ernu,gedurendezjn verblji'teLonden,in tweebrieven op aan 1).
lndien zjn vader voor hem in de bres sprong,dan bleefdit
zondergevolg.Evenwelzou een nieuw gezantschap wederom partj
trekken van Huygens' talenten en ervaring. Reeds in December

1621 verzelde hj nameljk weder den ouden Aerssen,nu naar
Engeland,en wederom als Legatie-secretaris. Op deze reis vooral

bleek het,h0e genegen de Heer Van Sommelsdjk hem was:hti
was niet slechts zjn leermeester in hetbehandelen van zaken:),
aveugles. Dictum sapienti. 11s n'entendent comme rien au franrois,par ou
J-e suis l'absolutcenseur(sot
lventautheur)de toutsleursescrits,propositions,
etc..... Au reste je l
eurssersdebouche aupresdetantdesgrandsparici,

en latin,françois,italien,anglois,souventen mesmejouretheure-f'

Je vay continuellement augm entant m on credit auprès de m esm aistres:
qui certes m e sont fort debonaires et courtois. Dont aussi toute preference
m *est donnée devanttouts et par tout. Tantieritde s'estre faitcognoistre N

des Signoride si diverses villes etProvinces,quipeutestre un jour se '
voudrontsouvenir de Ce ()ueJe vaux.f'

1) Briefvan 3 Maart l62l, geheim ,aan zijn vader,wien hij reedsherhaaldeli
jk had verzochtzi
jnevoorspraak bijden Prinstezi
jn:
!,qJe r'ouvre ma lettrejpourvousdire,Mon Pere,qu'N mon advizl'heure
est née qu'il feroit bon.de se descouvrirplattem ent* son Excellence en m a
faveur, une fois Potll- toutes. ruis que levielservi
teurs'en va,etlejeune
mesmes donne l.
't entendre qufil ne sçauroit suëre non plus * la qualité qu'
à,la quantité des aFaires. 11 ne fautpointdoubter que plusieurs oreilles ne
se bandent h, ce bruit, comme l'on en cognoist tlui de longtemps s'y sont
attendus. Et qu'est ce qui me faudroit d'avantage qu' N plusieurs autres?
11 ne reste que de parler une fois clairem ent,car en vain se plaint du refus

qui n'a jamais demandd. Etje porteray tousiours moins de regret d'estre
refust que d'avoir failli* requerir. Lesm oindres veulent estre recogneusnon

qmoinsjquelesPrinces.
''
Mocktzi
jn vaderhetnietwillen doen,dan zou hun Buerman (Duyck)zich
daarmee welbelasten.

2) ,:Le Sr.de Sommelsdi
jck me continuetousiourslafaveurde sa bonne
adresse, comme en Lsk) pere:mfintroduict ès assembléesetc. Vousjugerez
sije suis en escole ma1: propos:pourboirelfairdesnegotiationsd'Estat
j'ay attrappt une occasion signalée,soubs une sibelleconduitte. En fin je
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jke
maar hi
j ging methem Om a1smeteen zoon. 00k vooruiterll
eerebljken zorgde hj.Den 25enJuli1622 schrtjftConstanti
.
jn aan
zjn vader,dat hj op hetpuntisom top aanbeveling van Sommelsdjk,die er zich zeer veel aan gelegen had laten zjn:door
den Koning Riddergeslagen te worden. Zjn begunstigerwachtte
daarvan pavantages que je doibsespererde ce lustre personnel.''
Hj zelf dacht er aldus over: slu'Eternelsoitloué de tout:etle
fasse redonder à,la gloire de s0n nom ,l'advancement du bien de

ma patrie etle salutde mon ame,laquellejevousprotesten'avoir
en cecy esté chatouillée d'une folle vanité qui fust capable de
l'enier de ses propres m ouvem ents, mais s'y estre laissé m ener
par tel,qui apres une suitte d'avancem entssiheureuse etsignalée,
à bon droict se doibt presum er d'entendre quelle sontles marches
me ressemble : une masse de paste, queon roulle et touille sans dessus

dessous, pour en former un pain.Si par ci apres un jour ma Patrie ne
voudra m anger de m oy, le contentement dfavoir tout apportë : m e rendre

mengeable m'adotzcira le regret de me veoir desgousté;laquelletoutefoisje
prognostique debvoir escheoir la moisson de mes debvoirs que Dieu sçait

j*aymeroy mieulx veoir employer au bien public,qu'apresdeschicaneries
privées, tant puissent elles reussir lucratives;comm e s'il faut se rom pre la
cervelle, mieux vaut il h m nger 1es trouppes d't
lne bataille que les pieces
deun eschequier.ff'w8 Jan.l622.
In een anderen brief zegt hi
j: !,En ma vie nepourrayjeattrapperPll1S
belle occasion pourl'apprentissage des manigeancespubliques;Carcertes Volr-oi
un maistre escolle sanspair,quise fait admirer d'un chascun.''

l7/27 Augs. l622:,!Le sieur de Sommelsdi
jck poursuit tousiours deme

traicter en Pere, m e fasrorisant de la familiaritf interieure de son entretien

pltls que personne,et ce non seulement sur le subjetdesaflkirespubliques
mais souvent aussi sur 1es considerations de mon avancement particuliel',

sans que de moy mesmejf
aye besoin de l'y porter-''S.wenschte hem tot
opvolger van Caron te zien bestemd als deze kwam te sterven;ofschoon op
minder kostbaren voet en een tractement van jjdeux ou trois mille francs.''
Ces premises considerces il ne sera plus h,propos de demander cui bono

le S)'.deSommelsdi
jck a e1zsoing demefair:munird'unequalittexterieure;
il se contente si avant de m es enterieures,qu'ila estim ë que,comm e pour
mettre èfl vente une bonne pierre, il n*y m anquoit que la fueille,puisque

te1 estle monde aujourd'huy,queles bonnesviandesnesesçauroientpresques priser sans sauce. Or est il par trop aëilé au train des avancements
de cour, qu'on doibve faire diëculté de l'y croile. le 19)-aicreu certes,et
Sans resel.Ve.**
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les plus avantageuses à, quel colme d'honore virtuoso, 0îI une
ambition irreprochable nous meine.''
op het eind van 1622 keerde de nieuwe Ridder in hetvaderland

terug,om in 'tbegin van 1624 nogmaals zjn beschermerAerssen
als Secretaris naar Engeland te vergezellen. Ditwaszjne laatste
reis a1s ondergeschikt diplomaat.

Hoeveel die reizen moesten bjdragen om den jongen man te
vormen, springtin 'toog,alsmen weet,dathj nietalleen door
verkeer met den adel, maar vooral ook met geleerden en kunstenaars,zich trachtte te ontwikkelen.

Hj werd dan ook uitermate geschikt voor den post,diehem
wachtte. Zjn vader was in 1624 overleden, en de oudste zoon,
M aurits,werd in diens plaats totSecretarisvan den Raad van State
benoemd. Toen Prins sM ouring'', de trouwe pschipper''het roer
van Staat had laten glippen , was het met vaste hand door pm oy

Heintgje''aangegrepen,en deze haastte zich Constantjn Huygens
tot een post van vertrouwen te roepen. ln 1625 werd hj aangesteld t0t Secretaris en weldra o0k tot Raad van den Prins;na

diens dood bleef hj in dezelfde hooge betrekking bj W illem 11
en W illem 111. Gedurende eene reeks van twee-en-zestig jaren
was hj een trouw dienaar van hetVorstenhuis.
'tLigtnietin onsbestek,hem in zjne drokke ambtsbezighe4en
te bespieden, noch hem op zjne tochten met hetleger ofzjne
veelvuldige grooter en kleiner rèizen, in 't belang van 't Huis

van Nassau volbracht, te volgen. Het zj genoeg te vermeldenj
dat hj, a1s pennevoerder, raadsman ofonderhandelaar van wege
zjne meesters, dageljksbetrokken wasin de vele en velerleigewichtige gebeurtenissen van die zoozeerbewogenjaren,om tedoen
inzien, dat zjne ambtsbezigheden hem weinig tjdsmoesten overlaten voorzl
jne lievelingsuitspanningen:dicht-en toonkunst.Maar
ook daarvoor wist hj ruimte te vinden of te maken:wanneer,
naar Yondel's.uitdrukking 1):
1,W anneersi
jn'goudePhoenixveder

Had 's Vorsten last vernoeght en 'tharte speelsieck weder

Naerdichten snaerspeljoockte.''

1) Geboorteklock van Willem rcn i
Nassau,sverken,11 D.,b1.532.
Joxciksruos'
r,ihkd.Letterk.,XVII Eeuw ,11,4e druk.
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W ERKZAAMHEID.

W antzoo iemand,dan wistHuygensie woekeren metzjn ti
.
jd.
Hj heeft ons zelf verteld,hoe hj,van zjne eerste reisaf,zieh
gewend had geen oogenblik verloren te laten gaan, en nietslechts
te huis, m aar op weg, te voet en te paard,op te teekenen wat

erin zjn geestomging1). Z0o kwam menig gedichttotstand,,in
tal van talen, voornameljk in 'tHollandsch en Latjn. In 1625
(en 1634)verzamelde hi
j ze in zi
.jn eersten bundel,dien hj ollder
den zedigen titel van otia, Ledighe '
lfrdyl, op pde krachtige be-

geerten van eenighe (zljner vrienden''in hetlichtgafZ). Sedert
werden de Latjnsche gedichten (meteenevoorredevan zjn vriend
Barlaeus)afzonderljk uitgegeven onderdentitelMomentaAd/flfprïl
(1644,1653),terwjlde Nederlandsche zangen aangroeiden t0tdie
breederreeks,die hj onderden naam van Korenbloemen hetlicht
deed zien.Het werk ,in het belang van Vorst en Land volbracht,

noemde hj het koren door hem gezaaid:daartusschen waren de
korenbloemen opgeschoten,dat schoone,liefeljke onkruid,dat,de
tarwe een glans'' geeft.

Alvorensonsnadermetzjnepoëtischewerkenbekendtemakeny
moeten wj een oogenblik bj den mensch enenkelebjzonderheden
van zjn huiseljk leven stilstaan. Niet lang na zjne benoeming
totSecretarisvan den Prinsbegon hj aan trouwen te denken.ln
Amsterdam woondedeouderlooze,aanzjngeslachtvermaagschapte
Susanna Van Baerle, met een broeder en twee zusters samen 3).
Zj waseen mooimeisje,bjna evenveelzjdigbegaafdalsltoemer's
dochters4), en had dan o0k geen gebrek aan vrjersgehad. In
deeersteplaatsmoetOonstantjn'sbroederMauritsgenoemdworden,
1) Vele zi
jner gedichten werden gge velde,te schepe, te waghen, te
Paerde meest geboren'
*, zooals hi
j van zi
jnevertaling van Donnegetuigtin
een brief aan Hooft. Zie diens Brieb%
en, 11 D.,bl.354.In een brief van 9

Jan. 1622 aan zi
jne ouders uit Londen geschreven,zegthi
jvan de verzen,
die zi
jne vrienden van hem vroegen:9,15y ay desia quelquescommencements
bien avancez. Ce sont mes heures de chevalou de carosse par cette longue
ville, car il n*y a gueres m oins de 3 lieues d'icy * la Cour en W hitehall.'*

Ditbleefzoo zi
jn geheeleleven door.
2) Hooft'sBrieven,1 D.,b1.433.
3) Zie overde beideSusanna's Van Baerle- devrouw van Huygensen
die van Brandt - het door J.G.Frederiks medegedeelde in De Bibliotheek
van Noord en Zuid IX , l67 vlg.

<) Verg.boven,XV1lEeuw,I D.,b1.57.
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wiens aanzoek echter afgeslagen werd,Ondanks den vriendeljken
ê

aandrang van Vader Huygens. Voorts dong de Muider Drost naar

hare hand,en wie weethoeveelanderen n0g,diezj allen afsloeg.
00k Constantjn schjnt al vroeg zjn hartaan haar gehangen te
hebben 1). Maar voor het aanzoek zjns broeders heeft hj zich
toen bljkbaar teruggetrokken, en wellicht heeftde coquette ook
met hemzelf als met zoovele anderen gespeeld. Althans in het

najaar van 1623 sloeg hj het oog op eene andere schoone,de
blonde Machteltvan Kampen,en hj vroeg aan hare nichtTesselschade,of hj eenige kans had hare hand te winnen. 'tSchjnt
echter? dat een ander M achtelt's hart gewonnen had: trouwens,

van hetvoorgenomen huweljk zou toch niets gekomen zijn,daar
hetmeisjereedsin Mei1624 overleed. Tweejaarlater ontwaakte
bj hem de oude genegenheid voor zjne Susanna weder,en deze
lietzichnu,nahem eenigen tjd in hetonzekeregelatentehebben,
overhalen hem hetjawoord te geven.Den 6enApril 1627 werd zj
ZJ
i'ne vrouw.

Hethuiseljk leven was voor Oonstantjn eenebron van genot.
Rjk met middelen gezegend,leefde hj geachten bemind aan de
zjde vatlzjnegeliefde gade,diehem echterreedsin 1637ontviel.
Zj had hem in hun tienjarig huweljk ééne dochteren vierzonen
geschonken,van welke wj alleen den beroemden wiskunstenaar
Christiaan Huygens noemen.

Zi
jne vriendin Dorothea VanDorp,dielaterzi
jneernstigevoorspraakbi
j
haar werd,schreefhem eens;srlllen Trello doetu groeten,en hetschoone/cJnf

oock'' (Bi
j Th. Jorissen, Constantin .
Su,
?
ypen,
s,1 D.,b1.385). De uitgever
Plaatst dien briefin hetjaar l624,maarhi
jschi
jnttweejaaroudertezi
jn.
lmmers een andere van Huygens aan haar,uitLonden gedagteekend s,le 1l

de mon mois'',dusnietvan I624maarvan 1622,toen hi
j in Septembernog
te Londenwas,schi
jnteen weerslag op den haren te bevatten. Zi
jhad hem
geschreven ::overm orgen gaen'ick naer A msteldam toe naer de fkest'f;en in

een anderen brief,diedan ook nietvan 'tjaar24kan zi
jn,had zi
jgewaagd
van haar srdry vriersmaersoo leelyck,datnietnoembaeren si
jn''(t.a.p.,
bl. 172),en hi
jantwoordt:jjMesbaisemansh,Mad.vostre hostesseavectous
1es siens. Scboone kint devant tous. Je m*attends â
' la Pl
*omesse qlle me
faictes de m'aviser des am ours de mon bon frère.11me contente infinim ent
d'entendrel'heureux estatauquel: prtsentserencontrenttoutslestroisvostres-''

llet scboone kint schi
jnt niemand anders dan Susanna Van Baerle geweest
tezi
jn.
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Met de innigste liefde was hj voor die kinderen bezield en
onvermoeid wjdde hj zich eerstaan hunne opvoeding,later aan
de zorg voorhunne toekomst. Ditheefthem waarschjnljk weerhouden een nieuw huweljk aan te gaan1),ofschoon op heteind
van 1638 het praatje aan hetHofging,dathj zou hertrouwen?
waarschjnljk metJuf.Van Dorp. Maar Susanna'sdood had hem
eene diepe wonde geslagen,zooals hj aan zjne vrienden schreef,
ofschoon hj metgelatenheid in Gods wilberustte:).
's-Gravenhage was Constantjn's geliefkoosd verbljf,
!!tzli
jn noytvolpresen,noythalftzytgepresen llaegh.
f'

bekend:wathi
j voor de verfraaiing der stad deed,en hoe
1) In een brief aan GraafM aurits Van Nassau,van l April 1638,lezen

wi
j::?. ..Voiladesparolesquisierroyentfbrth,un hommeamoureux:mais
e
Je proteste : V. Exce.que je ne le suisen ancune sorte....Pourmoy,je
le suis et deviens de plus en plus de mes enfants;etquand unjournous
aurons lfhonneur de veoir V. Exce.de retour,jepense qu'ilsluy rendront
bon compte du soin de leur Pere, et feront paroistre que l'am our qlltil a eu
Pour eux a devoré toute autre passion-''

2) Brief aan D.Ni
js, 7 Juni l632:,,.. Dieu m*a voulu frapperdeune
griefve playe,qui est la perte de ma chLre moititarrivé dfaujourdhuy un
m ois passé. Je mfen console par ce que ceest sa main tout puissante qui1'a

faict;maisvouspouvezjuger,selon lesfaiblessesbumaines,oh jfen suis-''
Brief van 2l Nov. 1637: ,,11 me vient sur ce propos en fantasie de vous
dire qufun tourbillon plus furieux encor m 'a frappé l'estt passé. En dix ans

que jfay estd marié Dieu m'a donntetlaissezquatreflls etuneflle,etde
quoy les nourrir largement. A u fort de ces prosperitez, la mere,la vertu
m esm e, et animae dimidium m eae, m*a esté ravie. Le monde sçaictce que

jfay perdu, et l'Esternelce que j'ay pati.Atego tacui,quia Ipse fecit.Si
personne n*a prins la peine de vousadvertirdemon extreme aëiction,souFrez

mon cher monsieur,que je me soye arraché l'appareil du temps etdela
raison, pour vous faire veoir moy mesme la playe,qne m *a laissée au fonds
du cœur quelle ch'alcielse ne portL le chiavi.''

En nog den 1en Aprill640 schreefhi
j aan zi
jn ouden vriend Calandrini,
hoegelukkighem zi
jneveelbelovendekinderenmaakten;maar,,tantdeftlicitd
seulement me fut interrompue, il y a trois ans par le triste decLs d'une

incomparableMere decesenfants,etn*y ajour,Monsieur,quejenedoibve
regretter une si extreme perte; m ais que voulons nous? Ipse fecit et tacui.

Te veux metaireicy aussi,pourn'entreren un discoursquej'aymeetdont
J
''ay tantdepeinehsortirqu'ilnfestpasraisonnablequej'en chargemesamis.''
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ze aan zjne taaie inspanning hare Zee8traat te danken heeft,
dien heerljk belommerden straatweg,die naarScheveningen voert.
En wil men zich overtuigen, hOe hj debekoorljkheden vxan de
plaats zjner inwoning waardeerde,men leze datgeestigelofdicht
ter eere der liefeljke sluinde-ly'',.die hj boven de aantrekkeljkheden der meest beroem de Wereldsteden stelde.

Hj bouwde erzich een smaakvolhuisop een erf,hem in 1634
door den Prins geschonken 1). Eerst na den dood zjner vrouw
19 l.
n een brief van
April l634 schri
jfthi
j;1:Monseigneur et maistre
vient de rendre un signall tesmoignage de l'honneur de sa bienveillance tres
particuliere en m on endroict, par la concession gratuite d'une tres-belle piece
d*heritage, longue de 360 pieds, et large de 80- 90 et moins vers l'un des
bouts, située le long de ce que nous nommonsicy leackerland,en la Heronniere, derriere ceste Oour, et s'estendant ainsi depuis le logisque va batir

M.le Comte Maurice,jusquesau Sr.Vosbergen.Placevraymentdigned'un
beau batiment, comme aussij'y en desseigneun de 90 pieds de front,aveq
la basse-cour,galeries,et autres appartemens:le toutà,l'instance de S.Exce
qui, par aflkction naturelle qufilporte h,lfarchitecture,ne cesse d'anim er un
chascun à,l'em bellissementde la H aye,et h,mesme intention m'a honoré de
ce beau présent.f'

Den l7en Nov. 1637 schreefhi
j aan GraafMaurits:l,pour ce quiregarde
les contemplations particulieres, Monsieur van Campen et moy, nousjoignonsjournellement noz regrets aux vostresde ce que desChrestiensayent
peu resoudre '
:. ravager une si belle ville que vostre Olinda:mais ilnous
consolera d'en veoir arriver le debris que vous pormettez pourPembellissem ent de vostre bastim ent.Et ï% bien considerer les beaux materiaux que vous
specifiezà,cesteflkct, tant en bois qu*en pierre,il nous estadvis queun petit
Temple de Salomon doibt resusciter.Mais,Monseigneur,cestuy-la futeslevé
sans bruyt de scie ni m arteau: obligez nous de croire, que cestuy-ci ne
sfeslevera pas ainsi, et, humeurs nouvellieres, de donner quelqufordre N y
travailler peu à
u peu.- Je sçay bien que vous y avez toutes1esinclinations,
mais si vous aviez veu la belle rue,etle m agnifque carrefour oh vous estes
logta, il ne vous seroit possible d'en retirer la m ain. En eflkct,m aintenant
que le pavé est achevé de tous costfs, 1es ordures dehors,le Pooten en la
'

Juste et splendide largeur,et(J'foseadjousterceste sottise)mamaison assez
honestement reussie, les arbres grandelets,la plaine verte, horsmis une belle
croix pavée, et en fin touts desordres reglez,ily a de quoy amuser la veuë

des curieux,et ne m'en puisje fort saouler,quoy que je le voye tous1es
jours.Que siV.E.daigneeneorentrer chez moy,jeeontinueray de1uy dire
queje me trotzve gralldement satistaict du devis de mesappartements.La

BOUW T EEN HUIS.

kon hj hetbetrekken. Hetwaseen van de sieraden van de stad;
en hj was er zoo mee ingenomen, dat hj er afbeeldingen van
lietgraveeren,die hj aan vrienden en bekenden toezond.
Dat de hoveling:de man van de wereld,zich daar wè1voelde,

Bassecourparoistbelleetspatietlse: merveilles,aux prix (.
:?
'
c)del'apparence
d'autrefois;celle verslejardin,en formedeterasse(oh on descend parune
sorte de degrez insensibles) encor plus.Les chambresetsalesde grandeur
assez am ple etproportionnfe:pointde chem iule quifum eetsemblablespetits

succez,quin'arriventpastous1esjours.... DetoutcesuperbePalaisPost
me marque desportraits en diversesveuës et ententes: sur solldessein .je l
es
feray graver dfeau forte, pour en eavoyer des copies N m es amiz,et V .E.
n'en eschappera pasl'im portunitt à son tour.Au dedans toutesthonestem ent

meublt et adjousté,reservfela piececapitale que Dieu m*aenlevde,premier
que j'y entrasse. Sa volontf soitf'
aictemaisilsçait* quelpointcesteplaye
m'a touchë.En fln ceste bonne moitié du logis,qtz'une sichere m oitié devoit
occuper sert : present : ce qui m e reste d'elle le plus cher au m onde,ce
sont quatre flls etune flle de six m oiz.''

Bi
jdetoezending derplaten aan Rubbens,schreefhi
j,2 Julil639
!,Je pense m'acquitter dune vielle debte,en vous ofrant ces tailles douces.
Au m oins ma m em oire me semond d'un peu de mention que je VOMS ay
faiet autrefois de ce Bastim ent. Soit obligation ancienne ou nouvelle 1*mPOr*

tunité, voicy monceau de brique que j'ay eslevé * laHaye,en un lieu
que jeose bien nommer des plusillustres du village.Quand je l'entamay,la
main del'Eternelne sfestoitencorappesantie surmoy;je vivoy doublement,
dans la saincte compagnie di lei chne salita a tanta pace, etm'ha lasciato
*

2% guerra,et d'oh je nepuis sinoAcrer lnalma trlsta,Hunlidigl'occhl.
se??
y?re
e'l'
pfy,
a cbino.C'estce quime porta ù,cesteegalitdreguliere de partetdfautre,
tlue VOUS tl'otlvel'ez en 00S departem ens, et (llle VOIIS SIP VOZ avoil'tant Pleu

au Anciens,etque lesbonsItaliensd'aujourdhuy recerchentencoraveq tant

de soin : distribuant 1es quartiers des deux chefs de m a famille en deux
Sales,deux Chambres,deux Garderobes,deux Cabinets,etautantdeGaleries.
Le tout separ; par une Sale d'entrëe,ou vestibule,et coupl; sur le derriere
parla com munication d'un passageprivf.Aujourd'huy,ce quiestoitdestinê
pour la M ere,sert aux Enfants, et * ceux quiles gouvernent;m a portion

est dt1 costé du jardin,queje decouvre: gauehe::
%droicte toutcequisort
et entre par la Bassecour;etsur le devantune excellente Plaine,ceinte de
Bastimens que grands, que m ediocres; close de deux rangs de Tilietlx au
croissant de leur aAge; et rebordle dfun pav/ de '
Rue de 36 pieds,dont le
coste# que qanqlleut 1es saillies de m es Galeries s'estend en ligne droicte :
uelques m il pas.''

Nietminderdan vi
jftien brieven hebben betrekk-ing op dithuis.
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zal niemand verwonzeren1). Toch had 00k hj behoefte om zich
te verpoozen,en daartoe begon hj in 1639,in de onmiddelljke
nabjheid der stad,aan den Vliet:het buitengoed Hbfwyck aan
te leggen,dathj in 1641 voltooide.Déirverwjlde hj hetliefst;
m aar eerst na den dood van W illem 11 was het hem gegund er

nu en dan eenige dagen achtereen te vertoeven:eersttoen zjn
zoon Constantjn hem alsvorsteljk geheimschrjverwasopgevolgd,
kon hj er zjn zomerverbljfvestigen. Hoe hj ermee ingenomen
was,bljkt uit het gedicht, waarmee hj het in 1651 bezong2),
en hetisaandoenljk te zien,h0e hj bj uitersten wi1o0k nog na
zjn dood voorzjne geliefde aanplantingen zorgde5.
Daar,in ydat kluysje'',leefde hj geheelvoor de gezelligheid
en voor zi
jne lievelingsuitspanningen;daarleeren wi
j hem kennen
in alzjne beminneljkheid. Hjzelflevertonsde bouwstofen voor
zjn beeld;wanthj heeftonsherhaaldeljk een blik in zjn gemoed
zoowel als in Z1t.1
ndel en wandel gegund:nu eens in zi
jn
#n ha
Hotèyck,dan weerin zjneeigen'
levensschetsinLatjnscheverzen,
eindeljk en vooralin dat Cluys-werck,dathj op vier-en-tachtigjarigen leeftjd schreef,in zoo keurige lettertrekken,datniemand
daarin de hand eens grjsaardszou vermoeden.
@*

Men m oet H uygens achten en liefhebben als m ensch. Fier
zonder laatdunkendheid , begaafd met een ruim en blik en een

helderverstand,geleerd,beschaafd,aesthetisch ontwikkeldqeerljk
1
J Dat hi
j evenwelvoor de gebreken der hofstad nietblind was,bli
jkt
uit zoo menige plaats,waarhi
jdezeden en dwaasheden zi
jnerstadgenooten
gispt.In ftalgemeen karakterizeerthi
j in zi
jn Holoyck destad als
,!Den H aegh,die doornen H aegh,daer eer en deugllten reden

Veelti
jden werdtbetaeltmetvuyl'ondanckbaerheden,
Daer weldoen werdt beloontm etlaster ofgheweld.f'

2) Ziedemededeelingdoorprof.Moltzervan Huygens'aanteekeningin het
kandschrift van Hofwyck Ll%dscbr.k?.isederl.taal-en ietterkundeV,306)en
dçaanteekening van J.G.Frederiksdaarop (t.a.p.V1,70).
3) Dehofstede moestvolgenszi
jne testamentairebeschikkingin hetgemeenschappeli
jk bezit zi
jner zonen bli
jven;en,voegt hi
j erbi
j,sjsalden prosesseur in der tyd hetBosch op Hofwi
jck endeinsonderheytde Eiken Boomen
sorgvuldigh hebben te cultiveren ende onderhouden,ende tothaere volkom en

perfectie laten opwassen.
'' Zie Schinkel, Nadere B'
t
jzoliderheden ùe/re/c/ce/t/k
Constantl
jn ffu.
l
/r/ez?:,1Stuk,bl.41.

HUYGENS ALS MENSCH.

en rechivaardig1),godsdienstig zonderpralerj;sterk aan de Hervormde Kerk gehecht,maarzonder dweepzucht;huiseljk en eenvoudig ondanks zjne hofbetrekking, schoon niet zonder zekere
jdelheid; Hollandsch van zin ondankszjne Latjnsche,Fransche
en ltaliaansche verzen; trouw aan zi
jne Dmeesters''en metrusteloozen jver hunne belangen behartigend:):werkzaam zooalsweinigen,geestig a1sschaarsch een H ollandermetgeestbedeeld was,-

ziedaar eigenschappen: die hem tot eene der aantrekkeljkste gestalten uit onze geschiedenis m aken.

Tot in zjn hoogen ouderdom bleef hj dezelfde.sErzjn menschen'',zegt Fruin, pen zj behooren totde edelste,die methet
klimmen der jaren stecds zachter van inborst en beminneljker
worden:het komt mj voor,datOonstantjn Huygenser z0o een
was.Dien indruk maken de talrjkebrieven uitzjnelaatstelevensjaren althans op mj''3).
Het verwondert ons dan ook niet, dat de reizigers, die zjne
kluis voorbjvoeren, het gewone schuitepraatje afwisselden met de
opmerking, dat de pMann op Hofwyck''rwjsselick gedaen''had
m et daar eene rustplaats te kiezen pvan lange slaverny'', en er

b%
jvoegden:
lly heeft*er voor geploeght,

En,a1shy ploegendesi
jn'Vorsten had vernoeght,
En ftV aderland voldaen,en niemantuyt gesopen,
En niemands voordeelen m etlisten onderkropen;

1) Den 7en Juli 1645 schreef hi
j aan Cartesins:j,lfayme passionnement
lajustice-'f
2) Dit belette niet,dat de ni
jd soms zi
jne verdiensten en toewi
jding in
de schaduw wisttestellen.(Verg.noot lop devorigepag.
).
Hi
j beklaagtzich bi
j de Prinses in eene zeerli
jvigememorie van 6 Feb.
1647,dathi
j in ongenade wasbi
jden Prins,diellem verweets,quejeneglige
le service,que l'on ne me void jamaisetqueje ne prendsquemesplaisirs
Ct cœur.

Jvaarschi
jnli
jk werd hi
j belasterd doorF.Van derLee,requestmeestel-van
Z.H.g,aux gagesde l500 Livresparan,quiestjustementletripledeceque
S.A. me donne-'* Deze werd belast met het werk, dat H uygens behoorde
opgedragen te worden.Zie hetgeheelestukin Jorissen,iqllmoiresdeC.Haygens,
La H aye, 1873,p.50 suivant.
Aaltteekeningen op C.Droste,bl.332.
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Den vromen voorgestaen, beschoneken en gevoedt,
Den boosen "t hoofd gebo'en , een Christelick gemoed
In "t Christeloos gewoel van Haegh en Hof behouden."

Daarmee gaven zy hem zeker niet meer lofs dan hem toekwam.
Wat ons in zyn ouderdom het meest aantrekt, 't is zijne blijmoedige tevredenheid, zijne opgeruimde bezigheid; nooit klagende,
nooit femelende, nooit met zijne dankbaarheid jegens den goeden
God te koop loopende, hoe duidelijk zijne innige vroomheid ook uit
alles spreke. Wij vinden hem na den afloop zijner beroepsbezigheden
("Twee uren draeit dit rad voor noen en na twee and're";

hetzi] in vriendschappelijken kout luisterende naar "spraeck van
waerde", of weI tot diep in den nacht te midden zijner boeken.
Binnen- en buitenlandsche letteren hielden hem evenzeer bezig
en trokken hem tot op hoogen ouderdom aan. De Fransche letterkundige beweging hield hij zooveel mogelijk bij. In 1644 was
Corneille's Menteur in het licht verschenen, en reeds den 6en
Januari 1645 zond hy het stuk aan eene vriendin ter lezing 1).
Corneille zelf zond hem zijne Medee, waarover Huygens hem den Sl en
Mei 1649 een brief, overvloeiende van lof, toezond 2). Wederke arig
stuurde hy hem in 1650 "une chartee de vers burlesques que des
amis francois , adonnez it ce passetemps lit, m'ont arrachez." (5
Oct. 1650). Eindelijk deel ik in de noot een uittreksel mede uit
een brief aan Conrard van 29 Jan. 1660, waaruit blijkt, hoeveel
belang hy stelde in al wat de Fransche letterkunde betrof 3).
1) Br. van 6 .Ian, 1645 "A Madle d'Orsmael , a Pasgeld. - Je me haste
envoyer Ie Menteur de Corneille, de peur de passer pour luy mesme."
~) ,,11 Y a rien dans ceste Medee incomparable qui ne surpasse les derniers
efforts de qui que ce puisse estre ....• C'est mon sentiment, et Vous auriez
subject de le mespriser, mais la voix d'un grand peuple m'advoue , et je
vous entretiens du discours de toute la Hollande ..... [M. Floridor] ne se
lassera jamais de vous reciter : quel a este l"applaudissement de nos theatres,
quand il vous y a recite, on, si tele phrase est permise, quand il y a parle
Corneille l" etc.
:~) Hij deed Conrard toen o. a. de volgende vragen:
"En quel estat est ceste fameuse Academie, comment composee , quest ee
qu'on y traicte, que c'est qu'elle produit, et si ce certain dictionaire a veu
ou verra Jamal:; le jour? ....
"Si ces i llustres amis , (le Montausier , de Grasse, dAblancourt , de Scu-

a vous

SPAANSCHE EN ITALIAANSCHE LETTEREN.

Hoezeer hj methetSpaansch vertrouwd was,leerthetXIeBoek
zjner Korenbloemen.Uitzjnebrieven bljkt,dathj LopedeYega
1as1),en dathj geene gelegenheid verzuimde om zich Spaansche
boeken te verschafen.

Geli
jk alzjne tjdgenooten was hj een minnaarderItaliaansche
M uze: vooral met Petrarcha washj ingenomen. Zjne verzen op

het vernielen van diens graftombe zjn bekend, en het za1dan
ook niemand verwonderen, dat hj tjdenszjn kort verbljfin de
stad Oranje tot tweemalen toe Yaucluse bezocht:).En toen hj,
bjna negentig jaaroud,meteen slapeloozen nachtwerd gekweld,
maakte hj daar gebruik van om een gedichtje van Guarinite
vertalen3).
deri, masle et femelle, sonttousiours en vie eten vigueur? Ce qu'ily a de

nouveau : veoir de leurs productions? Quel estle charactère de chascun
d'eux en abreg:,et siM .Conrartpourroit bien se resoudre : leur tesmoigner
par occassion qu*entre tout ce que leur doibt toute la Republique des belles
lettres, et tout ce que la posteritë leur devra, il y a un H ollandois : la

Haye qui ne se dit pas leur tres-humble serviteur,(car de quoy celaleur
semiroit-il?g mais qui les revLre, chascun au sanctuaire de sa vertu, avec
tout le culte qui se peut rendre N des divinitez mortelles, et les supplie
dfaggrder le zele de sa tres-hum ble devotion?''

1) In een briefaan Ayala van 16Dec.1637,heethet:9:Jemedescharge
1nar ce porteur de tout ce qui s'est trouvf au pacquet de don Jusepe pour

A'
ostre compte..... Excusez moy, s'il vous plaist,de ce quej'ayetardë :
vous mettre en possession des largesses de Castille. Ce n'estpasqu'ilmfayt
prins envie d'avaller ceste derniere douzaine de Lope de Vega Carpio,avant
que vous la goutassiez. J'en trouve par trop d'autres dans m a Bibliotheque
tluidoibvent passer devant,par ordre de naissance-''

2) ln een P.S.van een briefaan Lionne van den laatsten dag desjaars
l665 zegt hi
j: llLes deux visites que j'ay faictes: la merveilleusefontaine
de Vaucluse et la terre de Cabrieres,sejour de Mess.Francesco Petrarcha
et de madonna Laura, mes chers amis d*amoureuse mlmoire, ont tirl de
certaines Elegies de ceste m auvaise veine Latine quivous a parfoisdonnf :
rire.
Je nfay pf1 m fem pescher de passer le temps à,quelque ravauderie
: cheval ou en litiere,sciut m çus est mos.'f

3) Een briefvan 23 Mei 1686,zonderadres,luidtaldus:
Mi
ln Heer,Dese komtnoch uythetbeddedaer V.E.myingelatenheeft.
DemeestePynen zi
jn,God danck,over:M aerdeswackheitbli
jftnoch over,
insonderheyt aen de H andt die m eest geleden heeft.Soo datick m y m et een

geleende behelpe.ln mi
jne moeyeli
jcke en slaepeloose Nachten heb ick my
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Men ziet,dathj zich wistbezig tehouden.Vielhem overdag
'ilezen bang'', dan wasde Muziek zjne gezelschapster. op zjn
vier-en-tachtigstejaar (in zi
.jn Cluys-werckjziethjmetwelgevallen
terug Op den ti
,j
d: dien hj aan de beoefening dierkunstbesteetl
had.Zijneoudershadden hem leeren zingen
somti
jdtssoecken besigh te maecken metyetsvan onsAmbachtophetpapier
te brengen.Onder anderen heb ick gesocht in Nederlandsch ende in Fransch
te kleeden een Madrigaeltien van Marino of Guarino, waer van ick de
memorie hadde behouden; Doordien ick hetaltoos voor aerdigh hadde aengesien. Sulcx eenigsints hebbe te wege gebragt,dan noch staette oversien.
Hier nefens gaetde Copie,daer mede ick VE.geern wilde gaendemaecken,
om oock inde voors. twee talen een proeve daer op te doen. Ick pretendere
dat VE.my danck wete voor de besigheyt daer aen ick VE.trachtte te koppelen. VE. heeft wel gelesen negotia Tiberiusyrp solatio habuit. Daer is niet
beter om quellingen te vergeten,als de sinnen werck te geven;al soudemen,

seyde deDrostvan Muyden,nietalsgeci
jflkrdelangeReeckeningen optellen.
Tuwer beste gelegentheyt sal ick hier antwoord ende bescheydtop verwachten,blyvende altoos,''enz.
A en de Italiaense nam en

van Batto ende Licorien si
jn
wy nietgehouden maer mogense
verdoopen naer welgevallen.

25 M ay 86
Post date.

De 1%ltalieztde Guarino.
Thyrsiseut une llose en don de sa Cloris,
Une Rose,ie C1*oyycuellië en Paradis:
Etcomm e elle en rougit, ne ftlt autre ehose

QufuneRose donnant,cesembloit,une Eose.
LeBerger ne pouventsibien s'en rejouir
Qu'iln'en poussastdu cœurun amoureux soupir.
Dieux,dit il,ftlst il vray,que digne ie me visse
De recevoir en don la ltose donatrice.
22 Alay 86 ngctu.
kletselve.

Ti
jswierd eenfverscheRoosgegeven van si
jn Li
js
Een Roos,geloveick schier,geplucktin 'tParadi
js:
En Li
js,in *tgeven,kreegh daersulcken soeten bloosaf,
Dat het niet anders scheen a1s dat een Roos een Roos gaf.

DoesuchteTi
jsjeen sprack och Li
jsje wierd hetwaer
Datick hetgevend roosjeeenswaerd gevonden waer!

MUZIEK.

!:Metmeerdermoei
jte nieta1svan sessweken lang.
Totd'Engelsche viool noch andere sess weken;
Doe quam de luyt:daer vielw atlanger m; te spreken
Voor korte vingeren op sterck en stracker snaer.
Van seven duerde dat totaen m yn negenst@# J*aer:
Ui
jtwasdeleerery,en ick swom sonder biesen

Op eigen houtje,schip en goed,winsten verliesen.
Mvaer toe et gekomen is,en hoe die ballvan snee
ln 't rollen is gegroeit,brengt de ondervinding mé.
Een boogh,een vinger-werck en kost my niet versaden,

Mi
jnfheetetoon-lustmoestin wi
jder weeldebaden,
Clavier op yser en op coper-draed',op tinn

Totpypen ui
jtgesmeedt,totwonderlick versin,
Theorbeslang gedarmt,en uyt der M ooren landen

Guittarre,bastard lui
jt,vermanden ick methanden
Die fk allesmachtigh vond,na dathetjong gewricht
Lui
jt-machtigh wasgemaeckt,daer'taltemaelvoorswicht.
Noch bleefick niet voldaen:ftverveelde my copye

Van mi
jns geli
jck te zi
jn:en,als ick @t recht beli
je,
Eerststond er;

Lauw wierd een versche'
Roosgegeven van si
jn Li
js,
Een Roos,geloveick welgeplucktin'tParadi
js:
En Li
jsalgevendebequamersulck een bloosaf,
Dat het nietanders scheen,als dateen Roos een Roosb
(
$W*
.
Doe sey Lauw meteen sucht,o H em elwierd het naér
Datick eens ei
J
'genaervan 'tgevend Roosje waer!

anders.

Datik hetgevend roosjea1sditeenswaerdigh waer.
Herdersvri
jery,doorGuarino dusgedicht:
Donb Licorih,Batto
Una Rosa,credo io,di Paradiso;
E verm iglia in viso
Donandola sifece e sivezzosa,
Che parea llosa che donasse Rosa.
A lhor disse ilPastore
Con un sospir dolcissimo d'am ore,
Perchè degno non sono
Dfhaver la Rosa donatrice in dono?
Hi
j had het vöt
;r i624 al eens vertaald, m aar toen niet uitgegeven;zie
Otia (1625, b1. 126; 1634, b1. 451,. X-oor 'teerst Staat llet Korenbtoemen,
X X VII B.,bl.531.

MUZIEK YERLENGT ZIJN LEVEN.

1ck hielmi
jn'hand tegoed,ja voeldemy testerck
Om nietalsaep te zi
jn van anderluijden werck.
Soo volgde drift op drift,soo baerden vonden vonden,

SOo pluckt'ick vruchten ui
jtmi
jn vyfderhande gronden,
En hebbel
'sachtjens soo mi
jn'schuere mégevult,
Dat.klaegdfick van gebreck,hetwaermi
jn'eigen schuld,
W at isser? 'k staeder m eer beschaemt in als verwondert,
Den hoop is weynigh min als by dry mael dry hondert.''

Hj bespeelde dus niet alleen verschillende instrum enten,m aar
hij Was ook toonzetter en heeft tal van stukken voor zang en
accompagnement geschreven. In 1676 had hj,naar eigen getui-

genis, meer dan achthonderd nummers gecomponeerdl). Slechts
zeer weinige daarvan zi
.j
n

bewaard gebleven: diet welke hi
j in
1647 te Parjsin hetlichtheeftgegeven2).Uitzjnebriefwisseling
bljkt te over, dat hj zich nog meer doorde toon-dan door de
dichtkunstvan ernstigen arbeid ontspande:deMuziekwaszjnheul
en troostin moeieljke oogenblikken,en hj ging zoovervan tebeweren,datzj had meegewerktom zjne dagen te verlengen 3).
1) In een brief van 19 Maart 1676 aan St. Luc te Brusselleestmen:
!!Depuis que nous ne nous sommes veus,le Theorbe mfest devenu sifamilier,

qufen revoyant cesjours passez meslivres,J
''lr trouve d*y avoirproduitjusquf
a1l nombre de 75 Pieces de toutes sortes. Que cela ne vousestonnepas:
voyci bien une plus efroyable liste de ce que jfa)-forg; de plus sur1es
deux sortes de Luths,le Clavecin,la V iole de Gambe, et s'il plaistN Dieu
sur la Guitarre,le tout montant N 769 Pieces:cerchez m oy un autre fou de

maCondition,etoccupé commej'ay estë toutemavie,quien ayttantfaict,
et me lfenvoyez parler h,m oy. A utres productions a,pour la Voix et le
Theorbe qui ont estë imprimëes N Paris,pour plusieursVioles,etnom mément

pour trois Violes Basses en unison, quisoptdfun belefect,etjfen ay pris
le m odele en Angleterre.'f

2) OverHuygens'composities,zi
jnebeoefening dertoonkunstin hare verschillende deelen en zi
jne muzikale briefwisseling,ziemen vooralW .J.A.
Jonckbloet et J.P.N.Land,Coïrespondance etoeuvres musicales de Constantilt
Huygens.Leiden,1882.

3) Aan d'Estrade schreefhi
j 24 Sept. 1676:j,comme cesjourspassezil
m'est arrivé ce qui plusieurs souhaittent de se veoir arriver,etpersonne ne

votldroit qu'ille fust (cfestd'avoiratteintma 80eannée'
/. Je suispersuadé,
que beaucoup d'Harmoniejoint* quelqueregime de vie ontfortcontribué à,
me menerN tantd'aageoh je me trouve,gracesN Dieu,en telledisposition
quelemondesemblemejugerpeuchangddepuisunedouzainedfanndesoudeux.''
En aan M aurits Van Nassau 2 Oct.1679: ITV .A .peutrem arquer en cecy,

KRACHTIGE OUDERDOM.

ofschoon hj van zjnejeugd afaa
'n doorhoofdpjnen en duizelingen gekweld werd1), en een paar malen lang en zwaarziek
geweestwas(in 1633 en 1658)verheugde hj zich ineenouderdom ,
z0o krachtig als men zich voordurftstellen. Bj de uitvaart.van
De Ruyter, waarbj hj den Prins vertegenwoordigde,was hj,
ondanks zjne tachtig jaren?bjna vjfuurop de been geweest'),
en men za1 het den ouden man zeker niet ten kwade duiden ,

dat hj gaarne van zjn krassen ouderdom sprak3),en metgroote
eomme apparemment mon afection pour la Musique ne me quiterr
a qufavee
?
.

le dernier soupir:et je ne le dissimtlle point: au contraireJem'en veux
tluelque blen,dans la ferme croyance quejfay,quel'Harmonienesertpas
de peu ù, l'entretien dfune longue santé. Vous entendez parler un homm e,
Monseigneur, qui, h, son propre estonnement, se trouve avoir composé plus
de 800 pieces de M usique,sur divers instrumens,outre une quarantaine de
livres de Poesie en plusieurs langues,tous imprimez, et V .A.se peutsouvenir, si elle ne l*a veu dans un employ d'assez dfoceupation pour n'avoir
aFaire d'eu cercher-''

1) Bli
jkens een briefaan den Graafvan Dona,van 21Maart1667,leed
hy l,l*incom moditf de t'
requentes migraines, et, bien pis, d'un toulmem ent

de teste qui m*a souvent saisy h,l'impourveue.C'estun ma1auquelje me
suis trouvd un peu sujet des mon enfknce:mais lfaage en rend lesaccez
Plus violens-''

2) Brief van 8 April 1677 aan den Heer De Beringhen: :IS.A.partant
pour Parmfe m e demanda si m a santë pourroit me permettre de representer
sa personne : la grande pompe tknebre que l'Estat a trouvë convenir de

faire : feu nostre Hercule marin de Ruyter,dans Amsterdam ,etj'airesPondu que s'il avoitbesoin dema santtjusqu'h,Orange,je feroy aussipeu
de diëculté d'y aller, qu'il y a l5 et 16 ans. Notez s'ilvousplaist,qu*N
ceste action, illustrée selon le genie de la nation d'un concours de m onde
estranger des villes voisines augmentant l'Cnorme quantitd de celuy de ceste

villette,j'ay estéobligdd'y faire,en grand manteau,un tourde 41/abonnes
heures d'une haleine, et que de plus de 50 personnes qui me sontvenu
tesmoigner au retour de la promenade la pitié qu'ils avoyent,ilm*a semblé
que la plus part s'en trouvoitplus fatiguée que moy. Si vous prenez la peine
de parler de ceste mienne prouesse, n'oubliez pas d*y mentionner le cruel
pavl d'Amsterdam pour une, et pour autre,que ce beau pieton est creature
du dernier siecle etnasquitle 4e Sept.l596.9*

3) Aan Maurits Van Nassau,van eenezwareziektehersteld,schreefhi
j
den 2en Oct. 1679: jrlfen louë Dieu de tout mon cœur, et le prie,Monseigneur, de multiplier vos années fort au dela des mienes, mais dans la

mesme vigueur otlje me trouve;entrt
adepuis Septembre dernier dans la
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genoegdoening op zi
jn bedri
jvig leven terugziet.ln zi
jn Cluysœel.ck
zingthi
j:
!,Teltdaerdebesigheitvan mi
jnen hof-diensttoe,
Die 'k by de zestigh jaerbetrachtheb,en noch doe;
TeltN ederlandsch gedichtom trentde dertigh boecken,

(Behalven datterlighten schimmeltin veel'hoecken),
Telteen Latynsch dozi
jn van overlang in 'tlicht,
En dencktofick gehoor,en handen en gesicht
Gespaertheb,om yets meer van waerden uit te rechten,
Dan ick betrachten sie by veel/onnutter knechten,

Die 'ck,tusschen spelen wi
jn,all'eer en deugd tespi
jt,
Siesli
jten,en,hetbestvan a11',haerebesten tyd-''

En in zjne brieven komthj daargedurig op terug.
Toch vond hj tjd genoeg om zich aan gezelligen kot
zt te
83e de m on sage, et à,ce qu'on me dit,tout tel que V .A.m -a veu il y en
a plus de vingt.''
Aan de Beringhen,16 Sept.1683:,,....que le 40 de ce mois. . on m*a
veu accom plir ma 87e année.... Avant que cesser,ilm e reste à,vous dire,

que dans ceste benoiste année oh je viens d'entrer,jefay ma Cour etma
function rresidiale en nostre Conseil,quejfestudie,queje me promene,que
J
-'entretiens de ma main cinq sortesdiversesdfinstrumensetqufau besoin je
1es accompagne de la voix tout de m esme qu*il y a quarante ans,etqu*
après tout ceux qui m e eonversent et mfont veu en France osentm e dire,

tlufils me trouvent tel Que j'estois en partant de ParisversOrange.C'est
icy,M onsieur,m on triom plle apresla victoire que Dieu m'a faict obtenir sur
feu Monsr de Renswoude que vous avez connu aux Etats Generaulx de par
lrtrecht, et le vieux M edecin Verstraten, enterrez il y a quelques 2 ou 3
Ans. Car nous estions un Trio de Barbons, qui fournissions de la matiere
* des gageures en attendantquide nous trois se laisseroit mourir le premier
etle dernier.''

Aan denzelfden,30 Jan.l686.Na hem herinnerd tehebben,datzi
jwaren
1,deux veritables amis de depuis plus de cinquante ans,
*' vervolgthi
j:!,Si
vous daignez vous enquerir de ma disposition, Dieu me faict la grace de

vouspouvoirdire,quetoutayeulqneje suisdepuisun an du second enfant
de la Fille de ma Filleunique de St.Anneland je me trouveen autantde
santé que jamais,b,un peu de Goutteprèsquidansma dixaine de 80 s'est
avisde de me tastonner. M ais, pour dire tout, elle est de cette espece de

Gouttes quej'apelle plus tost les modestes que des molestes,m'empechant
bien de dancer,maisnemordantpassijenel'irrite,nin'iuterrompantguere
le repos de mes nuicts,com me fontla plus partde ces cruellesN dfautres.''
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wi
jden,steeds-- ofschoon hi
j van nature melancholisch was1)- ,
gekraid metvrooljke schertsqwantzjne zinspreuk was:
!,l7ytde wegh onti
jdigh pruylen!
't Leven is soo korten span.''

Maar wat hj bovenal uit zjn huiseljken kring weerde, was
'tkrakeel over Staat en K erk;rhetgemelick verhaelvan staetsche
vodderyen :'' de politieke gachter-klapp:'' die H aag en H of m et
Deeck en alssem'' vulde. V ooral rhet bits vermaen van Kercken-

spertelingh'' was hem een gruwel,en volvuur schreefhj in zjn
Hopvyck:
Staetuyt,kkrrainiaen,

Die op den Gomaristuw*tanden meentte sli
jpen;
En staetuyt,Gomarist,diedesen meenttegri
jpen
En krabben d'oude roov'van 'tseer van Achtien op:
A1l'die u sulcken gall voeltsteken in den kropp,
Ick bid u,staet van verr,en laetde vuyle luchten
Van sulcke poelen hier dAonnoosele geruchten
Van beter onderhoutniet sm etten m et verdriet:
Vergalt ons'eenigheit m et sulcken alssem niet.''

Zjne verdraagzaamheid ging nog verder. Hoe streng Gereformeerd ook voorzichzelf,h0e jverig om althansin p'tmurwehart
van Tesseltjen''de zaden van hetzelfde geloof te strooien,toch
was hj alles behalve een bekrompen kettermeester. Hj had eene
diepe godsdienstige overtuiging : m aar wist evenwel, althans op

laterleeftjd,die van anderen teeerbiedigen,albehoorden zeook
tot de Roomsch-catholieke K erk;want
!,Ilet scheel en sraaeckt geen'twist;ick haetmi
jn'broederniet,
Om datick liever groen,hy lieverpurper siet:
'tEn isgeen m enschen werck;'tzi
jn stege beest'lickheden,
Fens anders met geweld te binden aen mi
jn'reden,
En m aken plotselick een vyand van een'vrind,

Om dathy si
jn geloofin 'tmi
jne nieten vindt,
Om dat 11y niet en voelt datick meen wel te voelen.

1) In een brief van 26 Junil618aan zi
jneouders,zegthi
j:?:llieu sçait
la resolution que j'ay prise de bon heure, de faireteste aux plusviolents
assatltsdelamelancholie,N laquelle naturellementjemetrouvefortenclin,
uelquemineexterieure qllejeface devantlemonde-''
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Laegh datvuyl over boord,watwaerd'er min te woelen,
W at waerd'er min gespoocks,watwaerd'er min gedruys,
Jvat waerd'er koele kalmt'in Kerck, in Huys en kluys!
''

Een man van die richting moest we1 sympathie gevoelen voolde Amsterdamsche liberale dichterschool,die hem bovendien door

geesten talentaantrok.W j vonden hem dan o0k alvroeg in betrekking tot de dochters van Roemer Visscher, tot Hooft, Baeck ,

Reael en andere leden van den Muiderkring. ln 1620 zond hj
#

een gedicht aan de dochters van Visscher, ter gelegenheid van

'toverljden haarsvaders,en daarin roemde hj den Drostals
Geluckigh Hooft-poeet van all'die Holland baerde
En Holland baren sal.O !onder de vermaerde
Vermaerste Sophoclist!''

In 1621 wedjverde hj met dezen en sommige zjnervrienden
in eenige geestige stukjes. In datvan Anna Roemers,aan Hooft
en H uygens gericht, heet het:

'

,!Geli
jck mintsi
jnsgeli
jck,beizi
jtghy dooru dicht
Vermaert,en beide in geleertheitatkericht;
Oock beid uytmuntend in verstand en brave zeden.
W aer vintmen sulcke twee in 't gansche Nederland ,

Wantsoo deeene speelt,soogaetden aersi
jn trant,
Datghy dan vrienden zi
jtis(dunktmy)meera1sreden.''

Zj sprak de waarheid:beide m annen voelden zich tot elkander
aangetrokken en stonden weldra in innig verkeer. Herhaaldeljk
bezocht Huygens den Drost te M uiden en wederkeerig bezongen

beiden elkandersliefen leed.Bj Hooftstond aan die vriendschap
zeker niet in den weg , dat de aanstaande Heer van Zuylichem de

zoon was van een aanzienli
jk man;en later,dathi
j eene schitterende en invloedrjke betrekking aan het Hof bekleedde. Het
bljkt,dunktmj,uitden toon,welkenhj aanslaatinzjnebrieven
aan den man, dien hj in zjn bruiloftsvers zelfs op padeljken
toon'' meende te moeten aanspreken 1). Ditverklaartonso0k den
1) Zie Hooftes Gedichten,uitg.van Leendertz,1 D.,bl.28l. ln 1634
schri
jfthi
j hem :l:Gelukkigh moetik achten ende kan niettevollen zeghenen
de sterre eener geboorte,die ftwaerdste mi
jner eere nietalleen,maerook
een groot deel mi
jner fortuyne schi
jnt verknocht te hebben aen de gunst
UwerEd.Gestr-''LBrieven,I1ID.,bl.5-69.
Joxclksyuox'
.r,ihkd.Letterk.,XVIIe Eeuw ,11,4e clruk.
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orerdreven 10f,dien hj Oonstanter's prechtschaepen werken''meer
dan eenstoezwaaitl).
W ederkeerig zocht men partj te trekken van elkanders kunstbroederschap. H uygens had in 1627 uit eigen beweging een H ol-

landsch gedicht op Henrick den Grppf: geschreven2). Zesjaar
later vraagtIlooftzjn Haagschen vriend een Fransch versop hetzelfdewerk3).Dezevoldeed,naeenigeaarzeling,aanditverlangen;
en h0e Overvleiend dit gedicht was,dat in de uitgave der Ledige

LT?*en Yan 1644 gedruktwerd,zietmen uitditslotck
'uplet:
!,Et tardez vous encor à,fouiller ces M emoires,
Pour y estudier le plus grand de vos Roiz?
Et ne suez vous pasà,comprendre,François,
Les beaux mots qu'a choisile Prince des Histoires?''

Omgekeerd bond Huygens zich den sbedelkorfop zjde''en verzocht Hooft sende andere'',van welke hj Reaelbj name noemt,
voor de uitgave zjner Ledige Uren pwat staets te maken'' dat
is Neen stuck dozjn''eeredichten te schrjven. 'tSchjnt,dathj
ook n0g doorzjn neefVan Baerledevri
endendaartoelietsporren''.
Hooft was bereid;hj zond hem een gedicht en schreeferbj:
indien U Ed. gedient waer m et iets van anderen slagh , 't heeft

haer maer een woord tekosten,en ick zalmy verpjnen te doen
bljken,hoe handelbaermjn hartisin z0o hoogh eene handt,als
dievan U Ed.''Hj hadReaelen Vondelalptewerkegeholpen''4),
en Van Baerle had reedseen Latjnsch gedichtgezonden.
Ook later verzuimde Huygens niet de vrienden op de hoogte te

houden van zjn dichterljken arbeid,en wj hebben er reedsde
aandacht op gevestigd,h0e hj hun bj herhaling gedichten ter
keuring zond. Nu eens zjn Daghwerck, dan proefjes zjnervertaling van Donne, eindeljk het geheel, opdat het buiten Hooft
o0k met rde heeren Reael,Barlaeus,Baek,Vondelen,ofanderen,
die 't verder lusten en gebeuren m oghe, kennis m ake.'' Dan weer

waren hetlosse stukken in velerleitaal5).
1)
2)
:)
5)

Verg.Hooft*sBrieten,I D.,b1.259,11D.,b1.67,l22,l25,356 enz.
Verg.Aldaar,1 D.,bl.301. 3) Aldaar,11D.,bl.296,297,307.
Hooft'sBrieven,11 D.,b1.454,en I D.,b1.449.
Zie aldaar,1IID.,bl.276;11 D.,bl.59,65,66,854;1I1D.abl.l56;

ID.,bl.330;11D.,b1.l40;IIID.,bl.19l;IV D.,bl.53,77,86;11D.,bl.125.
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'tSchjnt, dat hj aan Van Baerle,met wien hj reeds sedert
1625 uit Leiden bekend was, bj voorkeur proefjes zjnerpuntdichten zond1);en de Amsterdamsche Professor,die erzeerhoog
mee liep2), noodigde hem bj herhaling uit ze in het licht te
geven3). De Feestdagen, waarmee hj zeer wasingenomen4),bezorgde hj in 1645 zelfter perse.
Hooftvan zjn kantonderwierp eenige malen een pstaelvan die
deftighe Historie'' aan 't oordeel van H uygens, die reeds in 1633,

dus tien jaar vppr de uitgave,den schrjver ste bedencken (gaf)
of 't niet raedzaemer ware ettlicke stucken voor uyt te laten
draven, die 't veld ontdeckten, ende. U E. kondschap doen

mochten van wi
jsheit en viesheit,die hedensdaeghs s0o veelin
swang gaet''5).
En h0e hoog de M uider vrienden den Haagschen M aeceen en

kunstbroeder schatten, bljkt uit Van der Bargh's opdracht van
Hooft's gedichten aan den llenr Van Zuylichem.
Dit over en weer zenden , die onderlinge critiek , die wel wat

te vaak in loftuiterj ontaardde, diende tot kuisching van den
vorm en zeker 0ok t0tprikkeldernatuurljke aandrift. Trouwens,
wj merkten reeds op, dat Huygens zoodanigen prikkel niet
behoefde.
Behalve met de A msterdam sche kunstvrienden stond Huygens
al vroeg in letterkundi
g verkeermetCats.Had hj metdeeersten

nu en dan een wedstrjd van vernuftgehouden,de laatste werd
zjn patroon,toen hj zjn eerste gedichtvan watgrooteromvang,
het Voorho'
ut, had vervaardigd. H et was in den zomer van 1621

voltooid, en hj had het vôpr zjn vertrek naar Engeland op
het einde van dat jaar aan Oats medegedeeld. De Zeeuwsche
vrienden deden het in Zeeland drukken, onder toevoeging van
eenige platen , waarmee de dichter niet zeer ingenom en was om
L) Aldaar,IV D.,b1.297,305.

2) ZieHooft's Brieven IV ,bl.318.
3) In 1642, zi2 Hooft's Brieven, IV D., b1.305, 307. In l645 drong
hi
j op de uitgave van Huygens'gezamenli
jke gedichten aan, zie Epistolae,
pag.923.

1) HooftfsBrieven,IV D.,b1.314.

5) Aldaar,1*.1 D.,bl.306,verg.349;1.
11 D.,bl.235.
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hetOponthoud, dater door veroorzaaktwerd1). Terwjlllooften
de zjnen den poetischen wedstrjd methem voortzetten:verzocht
Cats hem om een nieuw stuk,en hj begon zjn Costelick Mal,
datden Zeeuwschen Dichter werd toegezongen2). Beide gedichten
zagen in hetzelfdejaar te Middelburg hetlicht.
1) Ziehier watwi
j daaromtrent in zi
jne briefwisseling van hetjaarl622
uit Londen vinden:
Brief van 3 Jan.: ,,Je ne sçay pourquoy M on Frere a demande h,Catz la
minute de mes vers asteure qufils 1esimprimenten Zelande;Je desire plus
tostqu'ils se les gardent,de peur qu'en 1esdoublanti1sencoarentdesfautes.''

In een ongedateerden briefaan zi
jn broeder Maurits: lrltecepi literas a
Catzio nuper admodum , quibus acceptum imprimis et gratissimum Poema
nostrum M atbiacis fuisse testatur sed et admirationietstupori,si fas est.D e
* @ *
iis autem (jtlas :td te deditmentionem l
nliczens, videtur nescio quid polliceri
sibidequatuor annitempestatibus aeriincidendis.Cave morem gesserispraeter
quod in m andatis a m e habes: si quid postmodum deesse censebunt penes
ipsos arbitrium sit, et expens careo. N on tantinobis abortiva nostra,utet
cultus rationem habendam censeam us. D einde,nisi valent inculta placere per
m e quidem ut sim ul ornatu atque fkvore lectorum destituantur. Adde, ne
quidem com mode satis diversam Anni faciem in sylvula isthac nostra exprimi
posse: quam causam adferre poteris cur ampliusun: tabella incidendam non
Putaverim.Vale.''
ln een briefvan 8 Juni heethet:s,A steure que le Voorhout esten fusille,
il seroit fort à,propos que mes vers y fussent. Cats n'attend rien que les
tailles douces Potll' tout mettre en lum iLre N la fois:m on frere vous dira ce

tlue par cy devantje luy en ay mandf...

Sitrouvezù proposquemon

frere escrive un mot N Cats, il vous pourra envoyer une copie ou deux de
mes folies sans tailles douces.''
Vergeli
jk intusschen den brief van zi
jn broederMauritsNan l7 Juni,71:)iJTh.Jorissen ,Constantin Huygens,I D.,b1.l10.

S) Briefvan 9 Jan.:s,parmitantd'occupationssansentremiseencorm'assault on de poLsies. Si : la prochaine foisj'ay loisir,je vousferay veoir
comment j'en pare les coups. Puis le Sr. Catz m'a comme obligé de sa
requesteh,jondre uneautre piecedesmienesdansleurracolle.LDeZeeuwscbe
AccifegcelkqJ'y ay desia quelquescommencementsbien avancez.
''
Br.van 30 Maart1622:l:parmy tantde destourbiers,encoreayje eu soin
de complaireh,Catzd'un autrePoëmeFlamen d'assezdfestendue,surunsujet
qui ne vous desplaira point,nine sera malN propos d'estre veu 'à,la HaA-e.''
Br. van 18 M aart: j,voycila copie des vers que m*a envoyfs le Sr.H ooft

passé quelque temps,avec la responceque soudainementj'ayforméedessuz.
Pensezsijen'ay pasbien secessum scribentis,etotia. Sinesouflrejepour-
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Natuurljk was Huygens niet bloot met de reeds genoemden
bevriend. Zjne briefwisseling leert,dat hj met de vermaardste
m annen van zjn t
jd,zoowel binnen als buiten 'slands,voortdurend in betrekking stond en van gedachten wisselde. Daarbj
treft ons vooral de veelzjdigheid van den man,diein de meest
uiteenloopende zaken belang stelde. Cunaeus en vooral D.H ein-

sius1) behoorden te Leiden totzjne Oudste vrienden:voortscorrespondeerde hj drok metRivet,W icquefort,SommelsdjktGraal
Maurits Van Nassau ; onder de buitenlanders noem ik slechts Descartes?PèreM ersenne,Balzac,P.Corneille,Conrard,deBeringhen,
Rubbens,M ad.de Lorraine,Calendrini,Diodati.
W aar een m an van dat karakter en zoodanige ontwikkeling a1s

Dichter optreedt, kan het niet missen,ofhj moetwerk leveren
van buitengewoon gehalte.W j vernamenreedsuitzjneigen mond,
hoeveel hj door zjne ongeëvenaarde werkzaamheid heeft kunnen
tot stand brengen ;alvorens dat werk nader te beschouwen stippen

wj de uitgaven aan,diehetaandevergetelheidhebben onttrokken.
De eerste verzameling der verspreide gedichten uitzjnejeugd
gaf hj in Mei 1625 in het licht,met eene opdracht aan zjn
ouden leermeester Daniël H einsius, rquem stuporem Orbis literati
agnoscim us.'' Deze bundel was in zes boeken verdeeld. H et eerste

bevatte,onderden titelvan FarragoLatina,Latjnschegedichten;
het tweede:Elthrts Frczlçpï.
setItaliens,twaalfstukjesmeteene
opdrachtaan zjne zusters;hetderde:Bibel-stof,aanzjnemoeder
gewjd;het vierde: 'tffb.
sf6îïc/c Malende 'fVoorhouty hetvjfde
tantvolontiers d'estre defit sans remordre. Le jour m'
y defaillant,N nocte
consilium sumpsi,dontpeut-estre cette com position sentira un peu sachandelle.

Encor quej'ose me presumerquelaresponce vaultsa demande,notamment
celle ci venant de Hooft,celle la deConstanter. Vousenjugerez seilvous
plait, et envoyerez ce mot devers Anna Roemers h,la premiLre commoditt.''

23 Juni: !,Je m'estonne de ce que je ne reçoy aucune responce deces
Poësies d'A m sterdam .'f

Den l6en April 1654 schreef hi
jaan Conrard:sg
Nousn'avonsplusde
Saumaise, plus de Barlaeus,plus de Boxhornius. Tout cela nous a esté ravi
en peu d'années. H einsius respire, m ais Dieu a voulu que depuisquelque
tem ps en rh ce grand genie souFre ce que Festus osa reprocher h,St.Paul,
etn'exerce plus que la pitié de ses am is.''
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De stemm en eeniger Steden ende D orpen '
?lAlH olland,M itsgadel's

syzl: Characteres pJf Printen, de laatsten opgedragen aan zi
.
jn
broederMaurits,de Dorpen aan zjnevriendinDorotheaVanDorp;
eindeljk het zesde Van #!.
s,opgedragen aen (z)f/s6 Vrienden ïs
.

Zeeland. Verscheiden oplagen zagen van dit werk het licht,dat

hj doopte:Otia,Ledige Uren.
In 1644 gaf Barlaeus al de toen bekende Latjnsche gedichten
van H uygens uit onder den titel M omenta A .
scflfprïc,
. Constanter

oogstte met die bundels meer l0f dan hj beweerde verdiend te
hebben1). Den laatsten noemde hj we1pmes fèliesramasséespar
le Sr. Barlaeus,'' of wel ple s0t volume de m es Poëm es latins,''

maar hj zond ze toch links en rechts ten geschenke. In 1655
verscheen een tweede, verraeerderde druk.

Intusschen had hj alin 1641 een klein werkje over het o'
rgelgebruick in de K erken uitgegeven , naar aanleiding van een gesprek

met Hunne HooghedenQ), en waarin hj het gebruik aanbeval.
Het is zeker merkwaardig, dat hj er in Holland niet om verketterd werd. Ik sta aan het slot van dit hoofdstuk wat langer

bj ditwerkje stil.
Nu en dan gafhj enkele gedichten van zekeren omvang afzon1) Den l2en Oct.l634 schreefhi
jaan Wicquefort(?):!,Lafadesse de mes
poesies ne m erite nullement la m ention que vous en dicte vostre bon naturel.

Aussi mon ambition ne tend pas N en pourchasserdela louange:sije me
rends tolerable par devant des jugemens comme le vostre,etquejepuisse
remuer desplames@@c)comme celle du Sr.Barlaeus,voticompossum.''
$) In een briefaan L.Calendrinivan 12 Maart 1641,zegthi
j:
1,11 a un an etplusqueparoccasion d'un discoursqnej'eusaveq leurs
Altesses sur le mauvais et scandaleux usage de noz Orgues d'Eglise,je
comprins en peu de fueilles ce quim e sembloit venir en consideration sur ce

subject.Eten fin,parcesthiver,lesImprimeursmel'ontarraché.Envoy-ci
un Exemplairepourune heuredepassetemps. Sivousl'y employez,jevous
demande en grace d'en exposer la substance h quelques uns de voz grands
Theologiens, pour en scavoir leurs sentim ents: les plus celebres de nostle

Academie etdenozEglisesme tesmoignenttouslesjourspardefortdoctes
lettres, qufils Font des m iens,sans exception,etqufilconvient de sanctifier
1es choses profanesou indiFerentes dansl'Eglise par leur fin, quine tendant
point h ce qui est dt1debvoir de la creature envers le Createur,n'y scauroit
estre souflkrt sans ofense. Vousm e direz : loisir,et en trois lignes,s'il

'
vou:plaist,sije senspluslefagoth GenLve qufen Hollande''
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derljk uit. ln 1658 vereenigde hj alzjne Hollandsche gedichten
t0t Op dien tjd in éénen bundel,die,onderden titelvan Korenbloemen:in-4O.het licht zag en in 1672 werd herdrukt.
Ilj had sedert niet stil gezeten. Gedurende zjne vierjarige reis

naar Frankrjk in 1661- 1665, sun exil qui n'a duré que deux
jours moins que quatre ans'', ter onderhandeling over de teruggave van het Prinsdom Oranje ondernomen, had hj een aantal
Latjnsche en Fransche verzen gemaakt:in 1667 dachthj eraan
die uit te geven , onder den' titel van Pgrerga ypdregrïzltl; m aar

daarvan is niet gekomen1). Daarentegen gaf hj ten zelven jare
zjne Zeestraat uit,het gedicht,waarmgde hj de kroon zette op
de langdurige pogingen,die hj had aangewend,om deverbindi
ng
van Den Haag m et Scheveningen tot stand te brengen.

In zjne slapelooze nachten verkortte hj zich,zooalswj reeds
zagen (bl. 74),den tjd met het maken van verzen,vooralepigrammen.In 1677hadhj,vandejichtgeplaagd,eenEpithalqmiltm
voor den Prins gemaakt ,un enfant de deux nuits...les ignorans

1) Den Q8en Maart l667schreefhi
jaan den GraafVan Dona:slpourdes
vers de ma façon ....je delibere de mettre ensemble ceux que jfay enfantez
in quadrennio exilio,pour estrejointsaux premiereseditionsLatines,soubs
le Tiltre de Parerga P eregrina, M . de Lionne m 'en ayant tousiours poussé
pour y en avoir beaucoup qui le regardent, et au m oyen des quels ila

aggreé mes negociations familieres avec quelqueplaisir....ltem je menace
la Presse d'un Poeme Flamen d'environ mille vers,quejfay produitdepuis
mon retoursurle sujetdu beau chemin quejfaitrouvépavëd'icy : Schevening, qui est bien le plusm agnifque ouvrage qui se puisse veoir,etcomm e

1es Escrits que j'en ay faicts ily aplusde l5 ansfontassez connoistre et
advouer * Mess.de la Chambre des Comptes queje suisassezlepremier
auteul'etpromoteur,j'ay penséquejen'auroy pasmauvaisegraced*y ajouster
encor ceste piece de m on ancien mestier, sfentend en m e promenant, en

m'habillant etc.sans measseoir comme pour estude d'importance,cequeje
n'ay jamais faict en ceste sorte d'exercice,quien eFectnepeutpasserque
pour bagatelle. 1cy cependant vous trouverez meslé t'utile du/ci,etparmi1es
moralitez un peu serieuses, des petits divertissemens, et mesme quelques

censures gaiglardes sur 1es vanitezdenostrejeunesse.. Jenescay quand
c'estque tout sepourra executer(carbeaucoup d'autresoccupationsreculent
souvent ces fadaises),mais soyez bien asseuré,qufelles ne paroistrontà,la
H aye, qu'on nfen sache parler ad Lem annum , oh, apres tout, on en sera
Plus tostsaoul et degousté qufon ne pense.''
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de pardeçà 0nt la complaisance d'
en tesmoigner quelque satisfac-

tion''1), en op last van den Koning van Frankrjk washetdoor
een vermaard Poget in het Fransch vertaald,terwjlhetook in
het Engelsch werd overgebracht2). Deze waardeering van zjne
twee-en-tachtigjarige Muze gal'hem den moed een andergedicht
op touw te zetten betrekkeljk zjn eigen leven. Maar toen hj
weer op de been was, raakte het eerst sachter de kist''en werd

eerst allengs weer opgevat. Toen djde hettottwee boeken uit,
waaraan hj den titelgaf:Constantinis'
lfg6zlïfDe JzïftzPropriq,
Sermon'
um ïzlfdr liberos fzïôrï Jf. Dit gedicht, van geheel ver-

trouweljken aard,wasalleen voor zjne kinderen en nietvoor de
pers bestemd3).Eerstin onze eeuw werd hetdoor Peerlkamp uitgegeven,begeleid meteene vertaling van Loosjes.
Zjn bezige ouderdom gafnog nieuwe vruchten:onderanderen
schreef hj op vier-en-tachtigjarigen leeftjd eene nieuwelevensnabetrachting, maar nu in Hollandsche verzen,die hj Clltys-Werck
1) Briefvan 27 Dec.l677 aan den Engelschen Ambassadeur.
S) Brief van 20 April1678 aan den Prins:,,11semble quelessçavlnsen
France ontvoulu faire bruictd'nn EpithalameLatin quejemfestoisaviséde
faire sur le mariage de V . A . dans quelqu' heure de loisir qu'un peu de
Goutte aux pieds m'avoit causfe à,m on regret. Un de leurs plus celebres
Poetes en a faict une traduction par ordre du Roy quiestbelle etpolie et
approchante du sens de l'original autantque la disparité des langues 1'a pu
permettre avec grace,la majestt de la Latine rapportant tousioursquelque
chose de plus nerveux et plus trousté. Une autre version a esté faicte de
ceste chetive piece en Angleterre, mais qui n'approche nullement de ladite
premiere, que Zeelhem aura l'honneur de monstrer h,V. A .sielle daigne

jetter la veue surla foible production d'un auteurde sipeu.''
3) Den 25en Nov. l678 schreef hij aan Oudart,s:secretaire du R0y (de

FranceM
j en langue Latinef': srsachez, seil vous plaist,que voyantmon stile
decrepit accueilly avec quelque goust, et ce pauvre Epithalam e Latlll,que
deux ou trois nuicts goutteuses m 'avoyent fait enfanter, eodem impetu,

jeentamay un Poeme,au queljedestinay deux fueillesdepapier,commellçtlst
de cest air C)r:

Quod fuerim Terraepondus,quhm vivere dignus,
Quam non dignuseram ,versu memorareLatino
Fertanim us,longum qne metris includere V itae
Curriculum ;heroà,de non heroe,Poesi,etc.

Quand jfay estf sur pied, cela est demeurd,ce quenousappelons achter
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betitelde1). En zelfs n0g zes jaarlater,toen hj zjn negentigste
jaar vervuld had, dacht hj er aau om gevolg te geven aan den
aandrang zjner vrienden, die hem wilden nopen,zjne n0g niet
uitgegeven gedichten ter perse te leggen2).
Maar het wordt meer dan tjd, dat wj 0ns eenigszins nader
met den inhoud en de waarde zjner Nederlandsche gedichten
bekend m aken.

De verzameling zjner Hollandsche gedichten,onder den titel
van K orenbloemen,in 1658 uitgegeven,besloeg negentien boeken,

de kist.Cependant en m'habillant, en me promenantetc.ceste boule de neige
se trouve crue * une masse de 1950 vers et vient dfestre intitult

Constantini SuJenïl
'
l):l VITA PROPRIA

Sermonum inter liberos

Car 1
*) y en a trop pro libro singulari.Sivostre Voisin lllustre M onsieur van
Beuningen sçavoit cecy, ne m e prendroit-ilpas pour un faineant,un trascarato, trahissant le service de son m aistre,etne songeantplusqu': fnir sa

vie en bagatelle....(maisjje n@ay jamais plié le genouil,pour escrireou
m editer un seul vers de toute ceste grande rattelée,com me,gracesN Dieu,

je n'ay jamais faict pour aucun morceau de tantdepiecesdema façon qui
courrent le monde. Celle-cy,apres tout,ne le fera nullem ent;nfestant voute
quWa m es trois ;ls et un Gendre,quique m ares nascentur ab illis,sans que
l'lmprimeur en use ses matrices. Car qufest ce qu'ilimporte au monde de
sqavoir com ment J'ay esté né, nourri, employf, marié, démarid, etc. Bref
tout estdomestique et le doibt estre.'f

t) Het laatst uitgegeven doorprof.J.Verdam,C.Huygens'Costelick Mal
en Voorhout, 2e, geheel herziene en met het Cluyswerck,vermeerderde druk.
Leeuwarden,1885.

S) Den 13en December 1686 schreef hij aan :,lofl-l-.G.Gordon geseght
Graeuwe totHulst'',na dankzegging voor toegezonden dichtwerk:

ln den kortsten ti
jt mi
jnes levens die my overigh is,werde ick wat
moeyeli
jck geperst, om de reste mi
jnder vodderi
jen met de voorsteaenden
dagh te laten kom en,ende langer w eetick 'tniet te weeren. Kom e ick het
uyt te voeren, metsoo slechte munt salick UE.beleeftlleytvoor alle andere
Poogen te voldoen-''
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diein detweedeuitgave,van 1672:t0tzeven-en-twintig boeken 1),
in twee deelen,waren uitgedjd?
1,Behalven datter light en schimmelt in. veel'hoecken-''

Heteerste boek bevat,onder den naam van Bibel-stofdylGodtstsï6zl'
îf:een aantalkorte stukken uitvroeger en latertjd,die wel
zjn godsdienstig gemoed eer aandoen,maarden grooten 10fvan
Barlaeusnietverdienen.In detweedeuitgaafisditboekaanzienljk
uitgebreid,door het opnemen der stukken,die vroegerhetvjfde
boek uitmaakten.
H et tweede boek brengtde twee gedichten ui
t zjnejeugd,z00
verscheiden van vorm a1s van inhoud:'f K ostelick M al en Batara

Tempe,'fVoorhol
ttvan ',
s Gravenhage.Zj behooren tothetbeste,
wathj ooitgeschreven heeft,en hebben zekerzjn naam gevestigd.
Met het eerste zet hj een scherp mes in hetzeer van zjn tjd,
de dwaze en kostbare modezucht. Hjzelf had steeds een afkeer
van datskostelick vermallen'':van sdenFranschendwangh''(Daghvl6rc/
c)ten hj stelthiermetscherpekleurendeoverdaadendesnelle
afwisseling der mode ten toon in 't optooien en elkander naâpen.

Hettafereel,dathj schildert,loktvaak een glimlach op delippen
van wie den wel wat gezochten ptaelschik'' en de soms duistere
woordenkeus en woordkoppeling terstond kan vatten. De duisterheid
werd hem al van den beginne verweten. In een brief van 8 Juni

1622 aan zjne oudersheefthj zich daaromtrent trachten te verdedigen2),evenals hj tegen hetverwjtzjnsvaders omtrentzjn
1) De zeven-en-twintig boeken der tweede uitgaaf staan tot de negentien
der eerste in deze verhouding:
I = 1 en V. 11 = 1I. I1I = 111. IV = VI.V = V11.VI = 5CIII.5FII
nieuw. VIII = IV en XVIIc. IX nieuw.X = XtX.XI = XVIII.XII =
XIII.XI1I= XIV (met21toevoegsels).X1V = XV.XV = XVI.XVIXXVI 2310 nieuwe sneldiehten. XXVII = XVt1ù, het slot van IV en

geringebi
jvoegsels.

S) ,,Je me risdeladiëcultlqu'on trouveen mescompositions:jamaisje
n'aëche l'obscuritf; mais des paroles inusittes et ensem ble energetiques;si
que mon lecteur s'amusant * penetrer ma conception, ne se trouve frustrf
de son attente.Sans cette diligence c'est chosegrandem entfade quela Rim e,
qui desormais passe par la cervelle des plus escervelez-''
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"stile affette" in zijne brieven, opkwam 1); maar vrijgepleit heeft
hij zich toch niet.
Dit gedicht karakteriseert reeds terstond Huygens' trant volkomen ,
al is het, dat zijne eigenaardigheden hier scherper uitkomen dan
weI later het geval was. Zelden verheft hy zich boven hetgeen
men wel huiselijke poezie genoemd heeft; en zijne door pittigheid
van gedachte en uitdrukking soms duistere verzen zijn meer het
voertuig van verstandige opmerking en bespiegeling, van geest en
luim - want hij brengt steeds zijne stelling in practijk:
"Ernst wil getempert zijn , Jock wild" er onder wesen.' -

dan van verheven dichtvuur. Hijzelf erkende reeds in 1623, in
het vers aan Tesselscha:
,,'t 'Vater dat de Rijmers maeckt
Heeft mijn lippen novt geraeckt ;"

en dikwijIs schertst hijzelf met zijn zwak voor uitweidingen en
redeneeringen, met zijn "langhwijligh preken", zooals hij 't ergens
noemt (Hofwyck).
Met dat al is hy "minder dan iemand vervelend in het didaktische" (Hofdijk), deels door den geest, die zijne redeneering kruidt,
deels door het weinig pretentieuse zijner wijsheid of gemoedelijkheid, vooral omdat hij nooit zijn onderwerp uitput.
't Voorhout, een jaar vroeger geschreven, ontsluiert ons eene
andere zijde van Huygens' talent. GemakkeIijker trant is weI nooit
gevonden dan dier achtregelige coupI~tten, waarin het Ioflied op
de puikwarande van Den Haag gesteld is.
Hij durft haar gerust stellen nevens het schoonste, dat Europe's
hoofdsteden, Rome, Parjjs , Londen of Antwerpen bevatten. Hoeveel
merkwaardigs zij ook opleveren,

1) Brief van 3 Jan. 1622: "Je ne considere point sur quoy se fonde Ie
reproche de mon stile affete. Certes, quand I'envie m'en prendroit, le loisir
m'en reculeroit bien. C'est une vanite que jay tousiours detestee en autruy ,
evitee en moy mesme. Aussy n'est ce point devers mes parens que je presumeroys d'en user..... d'affiquets, ou de fard, ne croyez pas que je m'y
mette. Ce seroit me frizer les cheveux , ou it grand peine ay-je loisir a me
les peigner."
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S-OORIIOUT.
Noch en vind'ick nietin allen

Datmi
jn Linde-laen genaeck.''
Daarom wil hi
j ze bezingen en ze doorzjn gedichtonsterfeljk

maken.Met groote levendigheid schildert hj ze onsin e1k jaargetjde en op ieder uur van den dag,terwjlhetwaargenomene
hem nu eens tot eene ernstige : dan weer tot eene schalksche
opmerking noopt. Vooral de zomer geeft tot schitterende en som s
ondeugende schetsen aanleiding, als hj bv. den pvroechtjdt''

schildert en erons op wjst,hoe veelschoonsde schoone meisjes
aan haar toilet te danken hadden,totwaarschuwing van deshersse-

looze maets,'' die zich door het uiterljk sieraad dikwjls lieten
verleiden. Vooral de avond wordt in al zjne mysteriën bespied.
Ziehier een paarvrjerjt
jesdoorhem afgeluisterd:
11Tri
jntgie,seydtdaersomti
jdtseenen,
By men eer,ick hebbjelieF,
V an de cruyn afl-tot de teenen

Staen ick onderjou belieF;
Laetm e draven,doetm e loopen,
H eetm e stappen as een Tel,
Doetm e schencken,hiet me coopen,

Sietwatickjeweyghre sel.''
11Dirckgien (
hoorick strack een ander)
Sel'tdan nummer wese,kindt?
Smackje staech een oogh op Sander,
En mi
jn woortgies in de windt?
Staetsi
jn mutsgie zoo veul trotser,
Zoo veulvlugger ashetmi
jn,

Hangtmi
jn rokjezoo veulschotser,
Zoo veulloomerashetsi
jn?''
sveer een ander van ter zyen:

1,Nouw,men Troosgie,stoorjeniet,
Liever as ick Grietsouw vryen,

Lieverasickjou verliett,
Lach ick levendich bedolven

Daerickjegenwoordich treê,
Liever in de groene golven
Van de Schevelinghel'zee.e'
AV
'eer een ander:rrs5relAgnietgie,
svelmen hartgie,we1men long,
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Hoe bevielje'tleste liedtgie
Datick gister avendtsong?
Heer!watstond ick natbedropen

Voorje deurtgien in datweer,
Daerjy dichgieslaegtecropen
In de lodderlicke Veer.''
Noch een ander, op een banckgie:

5Ve1eseyt,mi
jn soete Moer,
Jotlwenthalven ick bedanckje,
M aerhoe ist m et vaer el1 moel.?
s5'at!se m ochte zoo lang grollen,
'k Sou ons raeye met ons tween
Op een wagentgie t'ontrollen
A1dit moeyelicke Neen-''

Mreer een ander aen een Boompgie:
Datfsnouw allmen Moertgies goet,
A'
Iaer dan hebb'ick noch een Oompgie,

O watisten ri
jcken bloet!
.
Alet sen bogert,metsen weuningh,
Met sen Coren,met sen Ooft;

Claer,je Vryerisen Keuningh,
Al dit hangt hem boven 't hooft.''

Doch een ander van 't gebrlletsel
Dat ofl-Penn'of Degen voert:

!!M i
jn soulas,mi
jn vreuchden-voetsel,
Ah!quitteert V.E.la Court?
Sultghy eeuwich absenteren?''

('k Schatde MeytnaerLeyden voer)
sviltmi
jn flamesobligeren
Alet een expeditretour-'f
En noch een van sulcke V eeren:
!!5Vel bizearre van humeur,
Sultghy my sansfin traineren,
M et ideën van faveur?
Neen revesche,neen volage,

Dusen machtnietlangerzi
jn,
M espriseert ghy myn servage

Aussifayjeton desdain,''
Deze zi
jn desoete vruchten
Van de Vrye Vrydoms vreucht,

03

U1T HET VOORHOUT.

Dezezijn depuyck-genuchten
Van een ongebondenjeught;
Al1 dit wonderlick vertellen
V olgh ick meteen vrolick oor;
En wie souder derven stellen
ft Selver seggen voor 't gehoor?

H et geheel, met zooveel verscheidenheid , en toch lliet zonder

eenheid,is een uitmuntend staaltje van Huygens'dichttrant;en
terecht heeft Jorissen naast de sfrissche en geestige schetsen,''

waaraan hetzoo rjk is,gewezen 1)op ,degespierdheidderdictie,
die dikwerf in eene enkele uitdrukking of gelukkige tegenstelling

doet zamenvatten, wat een rjker schilder t0t breederteekelling
zou verleiden,bjv.:
W aer sach men ooyt bewoonen
Soo veel Stadts,in zoo veelwouts,

zonder nogtanste schaden aan de losselevendigheid derteekening.''
H et valt in 't oog , dat ook H uygens zich hier beweegt binnen

het gebied, dat wj a1shetbeperktdomein der Hollandsche kunstenaars zullen leeren kennen. Hj overschrjdt de grenzen niet
van hetrealisme,doch hj schikten verlichtzjnegroepenmetden
tact eens kunstenaars. O0k elders geefthj bljk van dienzelfden
schalkschen geestvan waarneming.Maardatdekring,waarin hj
rondkeek, tameljk- eng was,bljktuitzjne herhaalde schildering
eener afgeluisterde boerenvrjerj: z0o in de Zedeprint van den
Boet.en vooralin Hofwyck,welketafereeltjesvandenzelfdengeest
tintelen, en evenzeer besloten wgrden met de terechtwjzing van
Haagsche jdelheid en hoofsch bastaard-parlage.
Huygens was bljkbaar met zjne schitterende eerstelingen zeer
ingenomen, want hj zinspeelt er later bj herhaling op in zjne
brieven en gedichten; en men moet Lekennen,dat,hoeveel hj
ook geschreven hebbe, en hoezeer de richting van zjn geest
dezelfde bleef, geen zjner stukken van langer adem hetbj die
frissche eerstelingen haalt.
De Zedeprinten , die het derde boek der Korenbloem en uitmaken ,

en reeds van 'tbegin van 1624 dagteekenen,zjn skleine schilderingen van een kunstrjke hand, door levenswjsheid gericht en
1) Constantin Huygens,ID.,bl.90.
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bestierd''1);schetsen van typen,achttien in getal,waarvan ieder
trek doorgaanseeneeigenschapdoormiddelvanbeeldspraak aanduidt.

tllaellopperoogh-merck isprofjtelick vermaeck;''

maar soms staat hetpropjtte veelin de deftigebespiegeling op
den voorgrond,terwjl van den anderen kantdoorgaanshetrermaeck beoogd wordt door geestigheid, al te gezocht om ons nog

te bevallen.lletbestgeslaagd zjn dieprenten,waaringeschilderd
wordt. lk wjs slechts op de reeds vermelde boerenvrjerj en op
hetconsult van den kwakzalver LEen pzlF
zldf6zl# medicyn).
Een v/fj,
s Ilbveling is het onderwerp van een der uitvoerigste
printen. sHetis bljkbaar de schetsvan hetgeen hj zelfwenschte
teworden,van hetideaaldathj zich vooroogen stelde''(Jorissen),
alwashj zich o0k bewusttdathetniette bereiken was.
lloe scherpzinnig de opmerkingen van den dichter zjn, toch
m oetm en erkennen,'dat de gewrongenheid,de gekunsteldheid der

tegenstellingen, de gezochtheid van menigen trek,welk alleshj
aan navolging van Donne te wjten had, maar al te zeer het
genoegen der lezing tem peren.
ln de Stede-stemmen, waarmee het derde boek besloten wordty
bazuinen de achttien steden van H olland en enkele dorpen , waaronder Den Haag , eigen lof uit op eene voor ons niet aantrekke-

li
jke wi
jze.
Dagh-werck, dat het vierde boek vult, is een onafgewerkt be-

spiegelend gedicht: hj was daarin door den dood zjnervrouw,
voor en aan wie het geschreven was, rvoor halfwegh bljven
steken-'' Hj stelde zich voor, het beloop van zjn dagwerk te
schilderen. De dag wordtbegonnen metgebed,dan steken zj zich
In (het)noodigh ongemack
'tLinnen,'twollen,'tzi
jden pack;''
maar zonder overdaad : geen pkostelick vermallen.'' Daarop volgt
dan het spreekuur m et allerlei lieden, dien hoop
11Van begeerers, van beklagers,
Van verdedigers,van vragers,
Die op 's Vorsten goedigheit,
Door my hebben toe geleit.''
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Voorts klm t het uur van gehoor bj den Prins,waarhi
j volbrengt,hetgeen hj aan de sollicitanten beloofd heeft;wanthj had
den vasten wi1 om goed en eerljk tegenover allen te zjn.Tehuis

komende laathj de zorgen aan de deur:meteen rustig gemoed,
zegthj totzjne Sterre:
!,Salick w oruw oogh verschi
lnen,
En mi
jn'sorgen doen verdwi
jnen
Tusschen straet en stoep en poort:
Daer saleen voor een verm oort
Tot den naesten uytgangh sm achten

Om mi
jn hoofd weferop te wachten,
Met als 't onder zeil,op straet,
MTederom te Zeewaertgaet.''

Hetoogenblik van den maaltjd is daar,er behoeven geene uitgezochte spjzen opgedischtte worden,maar
!,Voedselsoo,dat bors en raaegh
Onbeklaegelick verdraegh*;
Voedseldaer ghy sonder schroomen
M y en yemand op siet komen,
Yem and dien ons dagh-licks deel,
N och verhonger'noch verveel'.f'

Daarna is hj liefst bj zjne boeken,die hem in allerleizaken
onderwjzen.Hj begint daarover uit te weiden - maar op eens
ontvalt hem de ster, die zjn pad verlichtte, zj,voor wie hj
leefde en schreef; en daarbj valt hem ook de pen uitde hand
en het gedicht bleef onafgewerktliggen.Ik deelin de nootzjn
plan van hetgeen volgen moestmee,omdathetzjne dageljksche
bedrjvigheid en zjn karakterin hetlichtsteltt).
1) l?Mi
jn voornemen,*'zoo zegthi
j aan het eind (b1.250),s:wasop dell
selven voet als tot hier toe dwers door de Boeck-lfamer te wandelen,ende

by den wegh op allerhandeW etenschappen mi
jn eigen gevoelen aengewesen
te hebben, soo naer de W aerheit, ende soo verre van 'tgem eene pad,als
m y doenlick w are geweest.
Daer aen m eende ick te m elden andere mindere besigheden van gestolen

uren binnenshuys,alsdaerzi
jn den Hof,deMusike,hetSchilderen,Teeckenen, Boetseren, Gieten,Draeyen, ende diergeli
jcke veel,yederoock met
ondagelicksche opmerckingan min ofm eer gelenght.

!!Tegens het ontallige ti
jdversli
jten in konstigh of onkonstigh spel, a1s
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Dit gedicht is bj tusschenpoozen geschreven. Het werd vpôr
10 Maart 1628 begonnen, den dag,waarop zjn oudste geboren
is;want hetbljkt:dathj:toen hj heteerste gedeelte opstelde,
n0g geen kinderen had (bl.103).Jorissen heeft het zeer aannemeljk gemaakt, dat het grootste gedeelte in 1630 te boek gesteld
werd1).In 1637 vielhem de pen uitde hand.
'tIs een van de minst aantrekkeljke van Huygens'gedichten.
De schildering zjner idealen gaatgepaard meteindelooze uitweidingen:hj had alles smet ondagelicksche opmerckingen min of
meergelenght''(b1.250).Hetgeheelisin gedrongen vorm vervat,
Schaecken,Verkeeren, Dammen,enz.wilde ick wat uytgevaeren hebben,by
vergeli
jckinge van betere,emmersmy aengenaemereoeFeningen deslichaems,
naementlick in Peerden, in Geweer van verscheiden slagh,Ball,Bollende

Boll-Tafel,met diergeli
jcke: oock in Danssen,welcksgebruyck,ongebruyck
ende misbruyck, ick hier mede, op mi
jn' maniere,meende aengeroert te
hebben:hoewelder mi
jn groenste Jeughd noyt medeverrucktnoch verlockt
en is geweest.
1,
Naer sulcke Achtenmiddagh uren , waere ick wederom tot de Hoofsche

besigheden gekeert,dien den Avond eigen is:aenwi
jsendehoe verrhetvan
de gulde Vryheit is,op ti
jdige ende onti
jdigeuren ten beroepevan 'tHof
te staen.

Daer op waer een licht Avontmael aengeroert,endemi
jn gebruyck van
hetHuys-gesin ten gehoore van Gods woord ende een gemeen Gebed te versamelen, met wat vermaens over eenige misslagen,die sommige Christenen,

mi
jnsbedunckens,in demaniere van bidden begaen.
De ontledinge van desen eenen dagh had ick voor,met algemeener lessen,

bedenckingen ende voor-raed te besluyten:daer toe ick,(om meestallesin
ftkorte ende in 'tbestete begri
jpen)een grootgedeelte uythet12 Capittel
totde Romeinen te baete gekoren hadde.
d'Opvoedinge der kinderen waere my een5 versche baen geweest, daer
wel wat adems toe behoorthadde;maerick meende metminder omspraecks
daer overte gaen,ende handelen ''t stuck krachtigh;doch als bywerck.
Uyt alles en wist ick nietgevoegelicker te scheiden dan metden wensch
van, vele ende lange sulcke dagen beleeft hebbende, wel gereet en geern
uyt de W ereld te mogen gaen:doch met eenen voorwensch,van noch eens
al levendigh de ydelheden van 'tHof te mogen ontsterven;te landwaert in
stilte geseten, ende aldaer in volle rust ende eenpaerigheit van gemoed
afwachtende des Heeren toekomste, den heiligen weg ter woonstede der
Gerechtigheyt-'f

1) CovstantinHuygens,I D.,bl.23l 232.
goxclkl3z-oE'
r,x
hkd.Letterk.,X'
Vlle Eeuw ,11,4e druk.
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maar toch gerekt; doorgaans gezocht en niet zelden duister van
voorstelling. Hy was van dit laatste zelf zoo overtuigd, dat hy
het noodig rekende aan den voet der pagina zijne bedoeling in
doorloopend nuchter proza te verduidelijken , terwjjl by daarenboven
enkele woorden soms met eene Latijnsche kantteekening verklaart
(b.v. bl. 214, 229). Wy hoorden reeds, hoe hy zijn overpittigen
styl verdedigt: hy wist, dat men er niet van gediend was, maar
hoopte beter van een toekomend geslacht; want, zegt hjj , (bl. 226) :
,,~Iog"lick of de nijd sal lijden
Dat sich , verr van dese tijden,
(Men beleeft die gunsten niet)
Yemand half genoeght geliet,
Half gedwongen vond te seggen,
Waer magh nu die Dichter leggen,
Die soo noo "t vertreden pad
Van 't gemeen gerijm betrad,
Die soo walghde van de woorden
Die men maer in 'It 001' en hoorden
Van het flauw en lauw geluyt
Van een" al te gladden fluyt?
Sterr", onschuldight mijn vermeten,
"k Ben onsoenelick gebeten
Tegen 't lamme laffe lijm
Van den dagelicksen Rijm;
En bestae het leed te wreken,
')'l

Omtrent den inhoud zei J orissen 1), en niet ten onrechte: »Geen
van Huygens' grootere gedichten is zoo arm aan poezie , en zoo
ryk aan gekunsteldheid, geleerdheidsvertoon." Hy schrijft dat toe
aan den invloed van haar, voor wie het gedicht geschreven was,
en meent, dat men geen hoog denkbeeld kan hebben van Susanna
Van Baerle's »eenvoudigen en gezonden smaak."
Dit oordeel steekt heel wat af bij dat van's Dichters zwager
Doublet, die in geestvervoering uitriep:
"Wat is mijn ziel verruckt door 'It hooch-stijgh van een Dicht,
'It Geen uyt een Hemelsch breyn met Wijsheit voortgebaert is!"

Dat »hooch-stygh" openbaart zich zoo zeldzaam, dat men zelfs
1) Constantin Huygens, I D.,

u.

233.
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genoopt wordt t0t eene vergeljking metCats. Maar ofschoon de
laatste niet z00 besmet is met wat Beets sMarinomanie'' heeft

genoemd,staattoch zelfs ditwerk van Huygensopvrjwathooger
peil; en men voelt terstond, dat, z00 de gedachten hier maar

zelden eene dichterljke vluchtnemen,men mettintelendervernuft
te doen heeft, hetwelk maar al te bevreesd was om door uitrafeling
van gedachten tot dat alledaagsche af te dalen,dat doorgaans de

eigenljke sfeer van Catsis.
Dan volgt oogen-Troost, in 1647 aan Lucretia Van Trello,ter

gelegenheid van 'tverlies van een harer oogen,toegezongen1).
Dit leerdicht, dat haar tot berusting m oest stemmen,betoogt,min
of meer in den trant der Zedeprinten,de stelling,dat de meeste

menschen zedeljk blind zjn.
Het gedicht is voor korte ontleding minder geschikt5, maar
ik zeg het Jorissen gaarne na: pEr is geen werk van Huygens,

waarin hj den rjken schat van zjne menschenkennisen levenservaring met zoO gulle hand heeft uitgestrooid alsin dezeblinden-

galery.'' En wat de wjze van behandeling betreft: sW elk een
vooruitgang sinds de Zedeprinten/ Daar is de tegenstelling m aar
alte dikwerfhetkleed,waarachter hetonvermogen zich verbergt,

om het waargenomene juist te verklaren en te bepalen. Hieris
iedere gedachte in den kernachtigen, korten term van zinneljke
uitdrukking geperst: m et volkom en m eesterschap over het idee,
dat geheel afgewerkt is.'' lk stip een paar bjzonderheden aan.

Zjn tegenzin tegen de Parjsche modesluchthj,a1s hj van de
dansers zegt (bl.282):
11Sy sien nietdatde m an
Die haer in 'tronde ruckt niet anders leven kan;

Sy zi
jn genoeghlick blindt;sy sien nietdathy heden
De gangen tegen spreeckt,die'tgisteren tetreden
De schoonste m ode was; sy sien niet dat hy staegh
Op Niewigheden droomt,en yet dat weer behaegh-,

') Over Lucretia'svaderen harevriendschapsbetrekking totlluygensleze
men vooral 'tstuk van J.F.M.Sterck:Cbarlesde Trelloen zî
jnedochter

Lucretia, de btparthenine' van C.Huygens (Oud-Holland V ,bl.275-295)
en H.J.Eymaelin Noord en Zuid VI11,278.

2) ZieoverigensJorissen,t.a.pl.,b1.295- 302.In zi
jn geheelisheto.a.
afkedruktin Penon,Nederl.Dicht-en Prozawerken IV ,b1.253-28l.
7*
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ZEESTRAET.

Om dat het noyt en was....Heel onlanks ging men holl,

Geli
jck de Noordzeegaet;nu ismen droomigh*
doll:
Devoetkleeftaen den vloer,men magh se nau ontli
jmen:
Deman draeytspitsgewi
js,de vrouwen schijntdatswi
jmen,
Soo deftigh isde mode;en hoesalftmergen zi
jn?
De Duyvelen si
jn'Moer studeren op een'schi
jn,
V an niew bevalligheyt:daer sa1wat soetsuyt broeyen,
W at niews,om man en vrouw heelav'rechts te vermoeyen,
En,of ons' Duyvelen niet langer wisten hoe,
De heele Fransche Hell,die stadigh op en toe
Niew'ydelheden braeckt,sal by den and'ren schraepen
Daer onse blinden sich bevalligh aen vergaepen :
W egh met den ouden trant;daer komteen and're swier,

Versleten te Pari
js,en van de nieuwstehier.''

Ik haaln0g de volgende regelsaan,waarinhjzjneonbegrensde
driftvoor de toonkunstschildert(bl.282):
ontvoorop mi
jn hoofd,alin dewiegh,geschreven,
,Daerst
Ick soude speel-sieck zi
jn,keelblind en snaeren-blind.
M en heeftm y opgequeeckttothooger onderwint:
M aer ingeboren aerd gaet allen dwangh te boven:
1ck sie noch huys-bestier,noch H eerendienst,noch H oven,

Noch Nood,noch Oorbooraen;ick siegeen'ti
jd tekort,
D aer V eel,ofK eel,of Luyt,ofFluyt versleten wordt.''

Het daaraanvolgende, zesdetboek bevat Hofwyck1),d.i. de
beschrjving van zjn geliefkoosd buitenverbljf; daarop volgt in
'tzevende boek de Zee-straet(van 1666,diedusnietin de vorige
uitgave kon voorkomen)die hj meende,datzjnsswanesangh''z0u
zjn2).In beide gedichten keuvelt hj aangenaam en geestig,en
houdt den lezer door allerleiuitweidingen bezig. Van de boeren-

vrjerj in het eerste gewaagden wj reeds:in hettweede wjzen
wj op het vertoog over de Fransche mode,de lange slepen en
het valsche haar der jofers: de pruiken en rplaastervlieghjens''
1) Afzonderli
jk uitgegeven door H.J.Eymael (Culemborg,1888)die in
zi
jne Huygens-studiè'
n (aldaar,1886),nalezingen metcritische aanteekeningen
gafop deuitgaven van Huygensfwerken doorVerwi
js,Verdam ,Bilderdi
jk,
Van Vloten en Stellwagen.

2) De Zeestraetisafzonderli
jk uitgegeven doorStellwagen,dieookHuygens'

Oogentroostuitgaf.Zie evenwel over deze laatste uitgave *t oordeel van H.J.

EymaelLNborden Zuid XI,bl.l93*
9.
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der jonkers; Ofhetvrooljk metkussen en dansen besloten vischmaaltje in ssoetenburgh.''
De Mengelingh,die het achtste en negende boek met svan als''

vult,bevatstukken van allerleiinhoud,maaraltjdvanhuiseljken
aard. Het elfde geeft onder den titel van Spaensche Jzrp,
s/ldïfruim
1300 uitde taal der Hidalgo's vertaalde spreekwoorden.

Het tiendeboek bevatde Klgchtvan Trynfe Cprzleîl. Hj beschouwde haar alseene rvodderye'',die hj sop de menighvuldige
aenporringen''van pall te goede vrienden''in hetlichtgaf. Zj
had hem Xgeene dry volle dagen tjds gekost'',en hj had haar
nooitvooreenopenbaartooneelbestemd:hjhoopte,datzesmochte
een Camer-spelonderde vrienden,ende in hareOameren bljven.''
Hei onderwerp is dan ook tameljk netelig.
Claes Gerritsz, een schipper rvan Saerdam '' voor zaken naar

Antwerpen varende,had zjnejongevrouw Trjntje Cornelismeegenomen. Terwjl hj bezig was met lossen, ging de vrouw in
haar rjk pbruyds-pack'',en metwelgevulde beurs,de merkwaardigheden der stad eens opnem en.Komende door

$,Denoble Lepel-straet,hetsteeghjen van derminnen,
D aer niet als vreughd en woonten vriendlicke Godinnenff,

valt ze in hapden van seen'van de snedighste''dier nymfen twelke
met behulp van haar minnaar de onnozele dronken maakt en uit-

plundert.Hetgeluktevenwelhetkordate wjften slotteongedeerd
uit de klauwen van het gespuis te raken.
In toon en taal is deze pvodderye'' niet veel kiescher dan de
meeste onzer Kluchten. De tegenstelling der eenvoudige Noord-Hol-

landschemetdegrootspraak dergeslepenBrabantschevogelgrjpen,
wier karakter en brabbel-dialect terstond aan onze oude kennis
Jonker Jerolim o doen denken,m aakthetcomischevan den toestand

uit. W anneer een fijn hoveling als Huygens zulke stukken kon
schrjven en doen drukken, dan zal men Bredero,den man des
volks, ruim eene kwart eeuw vroeger, daarover niet al te hard
m ogen vallen : al m oet m en toestem men , dat deze n0g Nvat losser
in den m ond is dan de H eer van Zuylichem . M aar dathetpubliek,

waartoe deze behoorde en waarvoor hj schreel', evenmin overkieskeurig was a1s het pklootjes-volck'', waarop Bredero hetoog
had,bljktook daaruit,dateene eerzamejuFer hetstuk terlezing
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vroeg, en dat Huygenshethaarop zjn ouden dag zonder eenig
gemoedsbezwaar toezond1).Trouwenshetverschilvan hetkieschheidsgevoel van toen en nu kom tniet slechts uit in deze Klucht,

maar evenzeer in honderderlei uitdrukkingen en vergeljkingen,
die in de meest ernstige gedichten van Huygens voorkomen ,zoo-

we1 a1s uit een ta1 van aardigheden in zjn Snel-dioht, die er
heden nietm eer doorkunnen.

Dit Snel-dicht, dat de stof leverde voor de volgende vjftien
boeken,is eene verzameling van 2868 puntdichten,deelsoorspron-

keljk, deels naar 'tEngelsch en Hoogduitsch bewerkt. Jorissen
zegt zeer juist'): silet spelevaren op het gebied derinvallende
gedachten is in oogenblikken van m oeheid en afgem atheid eene
ontspanning en eene behoefte. Naarmate de stem ming van den
waarnemer somberder was of opgeruim der,was de opvatting van

hetwaargenomene ernstiger oflustiger.Sneldichten noemde hj de
1) Den 30en Juli l673 schri
jft hi
j aan Mej.Magdeleine MariePergens:

J'avoy esté curieux de veoir,com ment vos Auteursd'A m sterdam seseroyent

advisez de traicter un sujet ridicule, sur lequel autrefois, quoyque trèsoccupë,je me suis diverti dans l'espace seulementde deux joursetdemy;
mais loin estoit-ce de ma pensëe,Madle,qu'on vous donnastla peine de me
faire cercher ceste piece. Puis que toutefois vous avez eu la bonté de vous
y em ployer, etpour com ble de m on bonheur aveq demonstration de quelque
plaisir que vous ayez eu * me gratifier de ceste civilité,souFrez,s'ilvous

plaist,que jfen pretende une autre de vosbeaux yeux en vousdemandant
la grace de conferer, en passant,ces deux ouvrages Burlesques,pour mqap-

Prendre en quoy vostre Poetepeut m'avoir enseignt mes defaults, que je
seray tousiours bien aysedecorriger survostre censure.C'està,cesteintention,

Mndle, que j'use de la libert; de vous envoyercegrosvolume,chargéde
tant d'autres faidaises que je ne puis m'empecher de protester que vous
m'obligerez de n'y parler qu': Treint
je Cornelis, et de voussouvenir,que
celuy qui l'a faict parler,fera tousiours gloire d'estre creu etc-''

Dea 24en Maart1658 schri
jftVan derBurgh uitAmsterdam aanHuygens,
tergelegenheid van zi
jneKorenbloenten::9....combien qu'ily en aitquiibnt
1es scandalisez de la comédie; * cause qu'ils ne vous ont veu queen vostre
hum eur serieuse, i1s ont creu que vous ne changiez iam ais de visage. Pour
m Oy, ie ne VeIIX PaS Qtlg11n homm e sage ne rie iamais, et se prive d'une
facult; qui luy est propre, en tanttlu'ilesthomme,etrefusée au reste des
Créatures.''

29 Constantin fftepens,I D.,b1.2l3.
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meesten van deze kortere gedichten-'
' Zi
j gevent in beknopten
vorm , s't mergh van langen Sinn'';ze zi
jn meestal,watepigram-

men zjn moeten,puntig en geestig. 'tValt niet te ontkennen,
dat ze soms op al te gezochte woordspelingen berusten,of datde
pointe ons wat al te onkiesch in de overkiesche ooren klinkt;

maar het een zoowel a1s het ander vieljuist in den smaak des
tjds1)j en ondanks dit alles zjn ze over 'talgemeen ook voor
onze dagen nog zeeraantrekkeljk. Ze handhaven bj uitnemendheid Huygens' aanspraak op den naam van pittig, puntig en

geestig schrjver.
Zegtnog iemand metde bedillers van Huygens'tjd:
11Siet wat al papiers verloren!''

hj verdedige zich thans alstoen,door er op te wjzen,datmen
ze moetnemen voorhetgeen ze zjn: spruiten alleen van verloren
oogenblikken:
11Hebb ick watpapiers versleten,

Ti
jd en hebb ick nietverseten,
Dat's my veelte dieren waer;....
Soud ick sulcke kostlickheden
A en onnoodlickheit besteden?
Niemand sie m y daer voor aen:

Ti
jd verlegen,ti
jd gerstaen,
Ti
jd vertreden,ti
jd verreden
Is alleen hier aengegaen.

Ki
jftniet,Leser,'tzi
jn geen dingen
Daerm'u ti
jd voorafwilldringen:
Sietwatghy my schuldigh zi
jt;
fk Geefu brockelingh van ti
jd,
Brockelingh van brockelingen

Geeftertegen,wy zi
jn qui
jt-''
H et laatste of zeven-en-twintigste boek der Korenbloemen bevat
vertalingen.
Huygens stierf in 1687 op H ofwyck , in den ouderdom van een-

1) Barlaeus schreefhem in l645 (Hooft'sBrieven,IV D.,b1.318): jràle
iis lectoribus accense,qui Epigrammata tua aiunt desinere in pyramydem ,in
cuspidem ,in stylos,fram eas,hastas,acus et aciculas,spicula etsicas,uncos
etiam et ham os,etquidquid praepilatum est etingeniose acutum.f'
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en-negentig jaar, in dezelfde stemming,die hem reedsdriejaar
te voren had doen zeggen:slfomt,Heere,'tis genoegh''1).
1) Zie hetextemporlbi
jJorissen,Const.ffuppen.
s,I D.,b1.40l.
lk voeg hierten besluiteenigeuittrekselsbi
juithetGebruyck0/ ongebruyck
rcn 'fOrgel inde Kercken der Vereenigde Nederlanden, om het doel van dit

werkje aan tewi
jzen.
Hi
j'veroordeelt ten stelligste hetblootzinnestreelend orgelspel,en daarom
het naspel van het orgel na de preek, het phantaseeren van den orgelist:

!,eens menschen droom , door pi
jpen uytgeblasen'' (b1. l0);en vooral de
muziekoefening des avonds om zesuur,dietotallerleionheiligbedri
jfaanleiding gaf (bl. 81).- Daarom veeleer:yden yvervan de Franschekercken
in tevolgen, dePi
jpen uytdeKerck te keuren,alsaenhitsingen totquaed:
ende het gebrnyck daer af niet meer onder de Gemeente te laten melden-'*

(b1.38-39). Men zou de orgelskunnen laten staan,doch zenietbespelen;
maar neen,zegt hi
j (b1.419,'tware toch beterdatwe r:de Orgelen gansch
sloopten,ende uyt der herten,als uytder oogen,brachten;schoon hetmaer

en waere,om ons niet te laten beduchten ,als oft wy bli
jde waeren de witte
m uren onserTem pelen,dierbestecieraedd'eenvoudigheid is,m etonnutte,m aer
beschilderde panneelen ende vergulde Fluyten kinderachtigh op te proncken.'*

Zoo had hi
j uit het Geneefsche oogpuntgeredeneerd.Maar,,in Engeland
heeft men voor 't beste aengesien,neflbns andere uytwendigheden het Orgel

ende si
jn kerckelick gebruyck staende te houden'' (bl. 8);en hi
jkomtop
bl.47 onverwachts totdemetalhetvorigezeerstri
jdigemeening,datmen
het oog behoorde te slaan op den w eg,in Engeland bewandeld, en ::dat hs-y
dien voor allen anderen behooren te kiesen en in te gaen;datis,de Orgelen
niet alleen behouden, m aer oock nieuwe te m aken, tot het dagelicksche
gebruyck onser Kercken.''
M aer het geschiede niet om de muziek, alleen om God te eeren en te
loven met hart en mond en hand.

Men verwi
jtehem niet, datditzou zi
jn ,lde gesuyverde Kerckevan niews
met d'aenstootelick-e ydelheden van 'tPausdom vervullen ende vervuylenf'

(bl.49).Augustinusachtte,datwi
jmoeten navolgen watniettegen 'tgeloof
of goede zeden is, waar wi
j dit ook vinden.1)e Catholieken zeggen :rhet
OrgeltotGodseerete gebruycken. Daeraen,seggick,(allemisblmyckuytgesloten) doen sy dat rechtis,ende wy behoorea 'tnae tedoen''(b1.55). IliJ
beAvi
jst dan uit Kerkvaders en Bi
jbel-teksten, dat men God metlofzangen
mag eeren,met harp en luit l:oft soomense noemen '
willf@(bl.63).Daarbi
j
lleefthi
jzelfsCalvi
jn aan zi
jne zi
jde (b1.73 74).
Ziehier,hoehi
jhetgebruik geregeld zou willen hebben (b1.76):
1:Mi
jne meeninghedan soude wesen,datwy,vooreen gedeelte,hetooghe
sloegen op sommige onser naburighe Steden,ende dat wy,volgens haere nu

eenighe jaeren gewoonlicke W i
jze,den dagelixen Kerck-sang derGemeente
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met het Orgel vergeselschapten: dat is, soo voor als nae de Predike,met
den Psalm beginnende ende daermede eindigende.
!!Alocht ick watverder gaen,ick soude voor stellen,nietdatWy heteinde
vanden gesongen Psalm met eenigh Orgel-geluyd vervolghden;wantdathoud
ick rond uyt voor ydel ende ondienstigh; maer dat de Psalm verkondight

zi
jnde;het Orgel thien oft twintich,min ofte meer Maten vooruyt,een
statighe inleidinghe tot het Gesangh maeckte, ende niet de stemmen der
gemeente alleen maer selfs hare herten holp bereiden tot die zedighe ende
eerbiedighe aendacht,die in 'tuyt-spreken van d'aenstaende heilighe woorden
werdtvereischt.'-

Maarhi
j waarschuwt(bl.95),grdatick voornamentlick allekonstighedertel-

heden vanden Orgelist....uyt ons Kerck-gesang ghekeurt verstae te hebben''

Hi
j dringt voornameli
jk op debegeleiding van hetorgelaan om daardoor
het valsch en verward gezang te bekampen der gemeente,die s:eene onlyde-

licke onachtsaemheid bli
jcken laetin 'tsingen van die gebeden ende Lofsangen, die ons de heilige Dichters derselve met soo sorgvuldighen geregeltheid
voorgestelt ende naghelat
en hebben''(b1.l14).

Het werkje werd hevig aangevallen door J.J.Calckman,in zi
jn Antidotum , Tkpen-pift rcnt gebruyck t
#-ongebruyck rcnt Orgel(1641). Maardaar
staat tegenover het boeksken, getiteld: Korte den-zp/fnpe dathettegen-gi
ft
van &gl Orgel-bestormer ongesont is, Door Br.S.(1641);voortsdeResponsa
Prudentium ad dutore?n Dissertationis de Organo in Ecclesiis Coenlbed.Bel
gii

(1641),bevattende de instemming van verscheiden beroemdemannen,waarop
Huygens in den brief aan Calendrini van 12 Maart 1641 (boven,b1.86)
wi
jst,en dat besloten wordtmet het l,ExtractuytdeResolutien desKerckenltaeds van 's Graven-hage, gehouden den 20 Decemb. 164155,en waarin het
antidotuplveroordeeld M'ordt.

P L A N E T E N.
HEELE EN HALVE CATSIANEN.

Groote kunstenaars hebben doorgaans eene school gevormd,
navolgers gehad, evenals de hoofdsterren vaak door planeten

omgeven zjn. Ofschoon wj a1svolk nimmer hebben uitgeblonken
doorgloeiende verbeelding ofdichterljken aanleg,istoch nergens
wellicht het getal poëten en poëtasters van den tweeden en derden

rang - lager behoeven wj niet afte dalen - grooter geweest
dan in onsVaderland.Ditwerd te allen tjdeerkend.Wjhoorden
Camphuysen reeds gewagen van de rzotheydt van Boeck-maecklust.'' N iet lang daarna schreef W esterbaen in de voorrede tot

zjne gedichten:plletoprechten van deSchouburgh totAmsterdam
ende de oefeningen , die door voorsorge , beleydt en ordre van

fraeye mannen aldaer vielen,heeftbysonderljck de lusten liefde
t0t dichten en dichters ontsteken , en veele verstanden gescherpt

en totdePoëzy gedreven;en hetis mettertjdtsoverregekomen
dat hetgeen soon van een goede moederscheen te wesen (so de
Franse seggen) die niet mede van de kunst was of trachtte te
w esen; en 't hooren en lesen van veele fraeye gedichten,en den
l0f,die daer in scheen te steecken,heeft te met veroorsaeckt een
algem eyn vyer,dat het geheele land is doorgeloopen ,en in veeler

hersenen en herten gheljck a1s eene sieckte verwecktheeft,en
koortsen ontsteecken, die sonder rjm te sweeten nieten eyndigen .... De Poëzy is tegenwoordigh de ghem eene pop daer e1c
mee wi1 spelen, en het yser,daer yder op het papieren aenbeelt
aen smeden wil, geletterde en ongeletterde, bequaeme en onbetlam e, mannen en WyYen , Wysen en Sotten.''
Jeremias De Decker drukte het in een puntdicht dus uit:
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!,Van sotte schryfzucht schyntder zotten geestgeslagen.''

Men vermoedt reeds, waartoe dit leiden moest; en men ver-

wondertzich niet,datW esterbaen elders1)zegt:
Wy leven in een ti
jd,die dappervruchtbaeris
Van Dichters,maer die alin de gedachtenis
Der menschen doorhaerkunstniet eeuwig zullen leven.''

Trouwens,David Van Hoogstraten wjst erOP,hoe diep,juist
door dien weelderigen bloei, ongeveer eene halve eeuw later de

Poëzie gezonken was. In zjn Leven van zzl/pylï#d.
s,datin 1714
het licht zag, noemt hj haar, seene kunst,dienietalleen van
de m eeste menschen weinig geacht:m aer ook versm aedt en verworpen wort. W ant wie ziet tegenwoordigh naer deze oeFening
van welsprekenheit om ? W ie bevlytigtze? W ie bem oeit 'er zich
m ede? of wie draegt haer zucht en eerbiedigheit toe? want datze
veeleer doorgaet voor een sam enhang van beuzelingen en kinderspel, zelf by vele bezette en bezadigde luiden,kan van niem ant
ontkent worden. My de oirzaeck van dezen afkeer nasporende
komt niets zoo gereedt te vore, a1s de magtige m eenigte van
rym ers en krabbelaers, die,de een voor den anderen nietwillende

wjken:hunne vodden aen den dagh geven,en hetschoonepapier
bemorssen en bekladden ; waer door fraeie geesten , die altydt

weinig in getalzjntgeheelverdonkerten alsin vergetelheid gestelt worden.''

Dat wj ons niet met al die onbeduidende srymersen krabbelaers''ophouden,za1 niemand wrakenqwj moeten evenwelstilstaan bj enkelen der voornaamste navolgerst uit de schoolder
behandelde m eesters voortgekom enten beginnen meteen man tdie,

omdat hj van Vlaamsche afkomsten geboorte was:weleens pde
Prins der Vlaam sche Dichters'' genoem d is, maar die toch door

overplanting totHolland behoort.Hj moett0tdeoudstenavolgers
worden gerekend van hem :die in Leiden de Nederlandsche letterkande m etbuitengewonen rôem hielp vestigen.Die man was Jakob

Van Zevecote. Hj was den 16en Januari1596 te Gentgeboren,
maar hj zag al spoedig in, dat de vaderlandsche bodem geen
vruchtbare akker voor letterkundig streven was, en

1) Gedicbten,11lD.,b1.655.
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JACOB VAN ZEVECOTE.
"Dat Phoebus met sijn volek in Hollant komen is.'!'!

Minnesmart wierp hem nog in zijne prille jeugd in een Augustijner klooster; maar htl was te bewegelijk om daar rust te vinden,
Hij deed eene reis naar Rome, en zijne minnedichten uit dien tijd
bewijzen, dat zyn hart onder de pij niet had opgehouden onstuimig
te kloppen. Haat tegen de Spaansche dwingelandij 1), die reeds
in zijne jeugd zich bij hem openbaarde, deed hem eindelijk, als
anderen van zyn geslacht, naar Noord-N ederland de wijk nemen,
ofschoon zijn Vlaamsch hart altijd aan zjjn vaderland bleef hangen.
Zijne bewondering voor zijn neef Daniel Heinsius trok hem naar
Leiden, Hij omhelsde het Protestantisme en werd in 1626 tot
hoogleeraar te Harderwijk aangesteld, waar hij in 1642 overleed.
Van Zevecote had vooral zijn roem aan zune Latijnsche poesie
te danken, waarin hy, als zoovelen zijner tijd- en landgenooten,
uitmuntte. Maar ook als Nederlandsch dichter verdient hij met onderscheiding genoemd te worden. Het behoorde onder zune idealen,
"noeh (eens te) konnen toonen
Dat iek omlommert ben met groene lauwers kroonen",

zooals hjj , nauwelijks zestien jaren oud , aan Heins schreef. En
in zijn tijd is aan dien wensch tamelijk weI voldaan. Zijne eerste
dichtproeven zijn nog tamelijk onbeschaafd, maar verraden toch
een aanleg, dien hij gelukkig heeft ontwikkeld. De huiselijke en
erotische stukjes uit zijne jeugd zijn lief en niet zonder dichterlijke
vonken, ofschoon al te realistisch en hier en daar plat. De Sinnebeelden, die hij in 1638 uitgaf, zUn onbeduidender dan soortgelijke
stukken van anderen uit dien tijd plegen te zijn, Zijne vertaling
van het Latijnsche gedicht van Heinsius onder den titel van Verachtinge des Doots in 1625 uitgegeven, is verdienstelijk behandeld,
en doet de school, waaruit hij voortkwam, geene oneer aan; maar
zijn hoofdwerk is het Belech van Leyden, later gevolgd door het
Ontzet van Leyden. Het eerste noemde hij een »treurspel", het
andere "bly-eindigh spel": geen van heiden heeft echter van het
Drama iets anders dan den dialogischen vorm: men zoekt er te
vergeefs handeling en karakters in. Al zijn die stukken dus , in
1) Zie zijne Gedichten, uitgegeven door Ph. Blommaert , \Gent, 1840), bI.
19, 57.
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hun geheel beschouwd,te verwerpen,men voeltzich toch bj de
lezing in een anderen dampkringdanwaarinde Hollandschedichters

van den tweeden rang zich bewegen. Het dichterljk elementin
onze letterkunde der zeventiende eeuw hebben wj aan de overkomst der mannen uit het Zuiden te danken :en m en mag zich

afvragen,water van onze posziezou geworden zjn zonderHeins,
Vondel, H t
zygens, Van Baerle, De Dekker, Brandt, die allen

Brabantsch bloed in de aderen hadden! Zevecote had,als zj,
ontegenzeggeljk grooten dichterljken aanleg,en wat men hem
o0k moge te lasteleggen,hj draaftnietop de dorre heivan de
Stichteljke Poëzietbj ons zoo inheemsch. In de tooneelen,die
hj 0ns schildert, heerschen levendigheidtgevoel en verbeelding
genoeg; en op den vorm is niet veel aan te merken. Vooral in

de koren komen soms verrukkeljke partjen voor;maarhetontbreekthem te dikwjls aan tacten smaak.Nietalleen overdrjfthj
sterk en kleurt al te hoog; maar zjn hoofdgebrek bestaat wel
daarin,dathj te breedvoerig is en daardoorin herhalingen valt,
ofstilstaatbj bjzonderheden,die aan den indruk van hettafereel
schaden. Zoo hj al niet geworden is,watzjn aanleg scheen te
beloven,toch stak in hem een Dichter.
Van een geheel ander allooi is de reeds meer dan eens genoem de

Jakob W esterbaen,Heer van Brandwjk1).
Hj was in 1599 in Den Haag geboren,en droeg er roem op,
te syn van kleynen afgesproten''(Ockenburgh,b1.92);wanthj
rekende
11H etscheel van 't bloed der m enschen min alsniet.''

Dat dit geen

jdele klank was,beweeshj;wantofschoon later
doorLodewjk XIII geadeld (b1.95),schroomde hj nietden kruidenier Jeremias De Decker zjn vriend te noemen. Hj behoorde
t0tdeRemonstranten;en niettegenstaandehj'in1618alsSecretaris
der voor de Synode gedaagde Remonstranten in Dordtzjne pen
geleend had ter verdediging van die pvrome m annen'',tegen welke

daar sde vierschaer was gespannen'' (Gedichten,ID.,bl.636),
1) Vergeli
jk over hem vooraldeuitvoerige studievan dr.5.A.svorp in
het Djdschrk
ftr.Nederl.taal-en letterlcundeVI,b1.l61-Q74.
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was hj later minder jverig. Evenwel hj schroomde nooitvoor
zjn gevoelen uitte komen,en kon gerustzeggen (bl.638):
1ck heb m y noyt gemyd te spreken voor de geen
Die men ter Preeckstoelaf en van het Raedhuys schopte
Doe Godsdiensten Geweld d'een metden anderpopte:
En heb voor H ollandsrecht nae m yne m achtgestreen.''

In geloofszaken washj doorgaansverdraagzaam enhechttemeer
aan de practjk van 'tChristendom dan aan de dogmatiek. Het
geloofkan nietschaden,zegt hj,(Ged.,ID.,bl.547),
M aer Heyligheyd is 'tmerck van een l'echtschapen Kristen.''

Alleen tegen Vondel was hj, om diens herhaalde geloofsverandering, hevig gebeten , en bestreed hem in een allerheftigst

gedicht,waarop wj terugkomen.
T0t1625 leefde hj alsarts,eenvoudigalsrDoctorW esterbaen'',
in zjne geboortestad, en hj schjnt het toen niet al te breed
gehad tehebben (ald.b1.58). Metzjn huweljk werd datanders.
In genoemd jaar trouwde hj Anna W eytsen, de weduwe van
Oldenbarnevelt's zoon Reinier Van Groeneveld, peen braev' en

edle Vrouw'',die hem de heerljkheid van Brandwjk aanbracht,
en met welke hj drie-en-twintig jaar gelukkig was1). Dat de
echtgenooten Den H aag ontweken en zich op hetland vestigden :),

zalniemand verwonderen.Zj ontvielhem in 1648.Deweduwnaar
bleef ook na haar dood de voorkeur aan het buitenleven schenken.
W esterbaen was een zeer geletterd man,voor wien de Poëzie

altjd groote aantrekkeljkheid had.Hj lasltaliaansch en Fransch,
in welke laatste taal hj het zelfs zoover gebracht had,dathj
er gemakkeljk een versin maakte. Maarde classieke letterkunde
was zjne lievelinge:allerwege vindtmen in zjne geschriften het
bewjs zjner groote belezenheid in deLatjnsche dichters. Hjzelf
maakte geen onaardjg Latjnsch vers. Het oudstbekende is een
bruiloftzang van 1623,en twee jaarlater schreefhj een lofdicht
op de otia van Huygens (Gedicltten,11 D.,bl.773,776). Dezen
heeft hj in ieder opzicht tot modelgekozen:in de eerste plaats
alsHollandsch dichter.Ditbleek alspoedig.In 1624 gafhj eene
1) Gedichten,11 D.,b1.800;Ockenburgh,bl.95.

2) Ditbli
jkt:Gedichten,ID.,b1.425.
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satire in het licht, getiteld : 'f Noodsakelyck Mal, waarin de

vrjersgehekeld en de Delvenaars bespotwerden.De toon van het
gedicht herinnert aan het Costelick M al,de vorm aan 't Voorholtt;

en men moet erkennen,dat hj dien vorm meesterljk behandelt.
Hierop volgden weldra Kusjes,eene vloeiende,vrje vertaling van
deminstaanstooteljke Basiq van JanusSecundus.
Gedurende zjn huweljk heeft hj slechts nu en dan de lier
bespeeld :

11'tBeesig beuslen,dathetbuyten leven heeft''1),

en de jachi maakten toen zjne hoofdbezigheid uitop den huize
W estercam p, tusschen D en H aag en Loosduinen , swel eer een
rustplaats van 's Lands Advocaat, den H eer Johan Yan Olden-

barnevelt''t).
Na den dood zjner gade verplaatste hj zjn verbljfnaarhet
buitengoed Ockenburgh,even buiten Loosduinen,dathj in 1649of
1650 begon aan teleggen,enwaarhjden31enMaart1670overleed.
Met njagen en tuinen''bracht hj ook hierzjn leven grootendeels door,hetgeen in den winter,nu hj hetgezelschap eener
beminde vrouw derfde,werd afgewisseld door letteroefeningen. In

zjn gedicht ockenburgh heeft hj ons eene beschrjving van die
winter-avond-bezigheid gegeven, waaruit wj zien, dat hj zich
niet alleen vermeide in wl
jsbegeerte en geschiedenis,theologie en
dichtkunst, maar ook natuur-en sterrekunde beoefende en vljtig
gebruik maakte van het microscoop (bl. 167 vlgg.) Uitspanning
van ernstiger studie zochthj bj de dichters: Homerus,Virgilius,
Ovidius, Guarini,Ronsard,Bartas,Scarron,ziedaarzjnebuitenlandsche vrienden.Van de Hollandersnoemthj Huygens,Hooft,
Cats, Vondel (slier- en zeghezangen''
), Van der Burgh, Xeen
(zljner oudster vrienden'', Bredero, Vos, Anslo: Camphuysen,
Brandt en De Decker. En ook de tooneelpoëzie wasnietbj hem
uitgesloten.Als'tmj lust,zegthj (bl.198):
1,1ck doe hier 'savonds de Comedianten speelen,
En vreese Haeg,noch Hof,en oock de Preekstoelniet:
De Schou-burgh is hier vry.''

1) Zie ook de Voorrede voorhetID.zi
jner Gedlchten.
:) De Riemer,BeschrI
jring rcn '
.
sGravenl
tage,1D.,b1.68.
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ln Den Haag waren tooneelvertooningen verboden.Daaraan had
zeker de Fransche Gringalet schuld,die niets anders te zien gaI

(bl.33)
als wind en ydelheden

Van min en hoeren-praet,van Venusjanckery.'*

'tKon anders (b1.166):
s5Tant so de Preekstoelsich verstond metGringalet,
Avas den Comediant het speelen niet belet:
M ochtDido,mocht Lucreesin schuyr of kaetsbaen steenen.

So daerCorneil
jeweermochtrymen alsvoorhenen,
En Cid en de Menteur sich tonen op 't tooneel;
Mocht Sprot,mocht Jean Faryn met backesen vo1meel
Den ïaPe1'lacchen doen om veelerhande kltlchten:

Avatsotteki
jckerzouw zyn schellingen bezuchten?
W ie vondter in den H aegb verdriet in desen tyd?

Wie wasnoch niette rasch den langen avond qui
jt?
H ier had de Vryer weer te loeren en te loncken;

Hier sathetJoflkrschap op'tkosteli
jckstteproncken,
Elck op haer allerbestvoltoyten opgeschickt,
Gepoedert en gekrolt,belintet en bestrickt,
luam 'tweerom te sien,of,als m en recht sa1spreeken,
llier (

Hierquam hetJoferschap.om selfste zi
jn bekeecken1),
Datop zyn aerdighstis bestreecken en gekleedt,
En voordeelby de kaers en by haer m ouches w eet.''

Het lezen vulde evenwel zjne ledige uren nietgeheelaan:hj
greep naar de pen,en wasdaarbj verstandig genoeg zich veelal
totvertalingen te bepalen.Hj streefdenietnaarroem :rlcklacche
met laurieren'', zegt hj,en 'twas hem hoofdzakeljk om nuttig
en aangenaam tjdverdrjf te doen. Die vertalingen gelakten hem
wonderwel.Had hj in vroeger tjd de Basia en de Heroidesvan
Ovidius vertolkt, en som s een gedicht van langer adem van Bar-

laeus,nu goot hj de Psalmen in Hollandsche verzen (1655),of
Erasmus'L0f der Sotheyd (1657- 1658),voorts enkele satiren van
Juvenalis (1657), de Troqs van Seneca (1658),de geheel Aeneis
1) Datook de kerk gebruiktwerd om teschitteren en bekeken teworden
leert ons De Decker's Lof der Geldzucht.Ziezi
jneRymoefenin.
qen,ID.,bl.
160- 16l.Verg.C.Huygens,Gebruyckof ongebruyck van'tOrgel,b1.13.
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(16s2),de bljspelen van Terentius(1663),de ArsAmqndi (16s5)
en 't Remedium alzzlprï,
s van Ovidius (1666).

AlsOorspronkeljk dichterheefthjallerleionderwerpenbezongen,
en daarbj de groote gebeurtenissen van zjn tjd niet vergeten;
maar voor verheven poëzie had hj weinig aanleg. In wat hj
helden-dichten''noemde,zjn de denkbeelden verre van grootsch;
en te midden der deftigste, soms bombastische regels vindt m en
niet zelden de meest alledaagsche wendingen en de platste uit-

drukkingen. Zjnebrailoftsgedichten zjn doorgaanszeer onkiesch,
althansvoor onze ooren.Van Lennep noemthem (Vondel,IV D.:
bl. 613) peen dier verdiensteljke mediokriteitent die bj ons te
lande in den regelmeer algemeene toejuiching verworven hebben
dan mannen van wezenljk talent.''Toch kan menhem geen talent
ontzeggen,waarhj zich op zjn eigen bodem beweegt.Diebodem
was de huiseljke poëzie. Brieven,verhalentbeschouwingen over
de dingen van 'tdageljksch leven weethj in vloeienden trantte
schri
jven. Hj is daarbj volkomen vrj van hetlangwjlig geteem
van Cats, en streeft soms zjn meester,Huygens,ofschoon met
mindergeest,maaro0kmetminderdaisterheid,opzj.Destudievan
Huygensstraaltoveraldoor,o0k in zjnepuntdichten,diedikwerf
niet ongeestig zjn. Hoeveel hj met hem ophad, betuigt hj in
menig gedicht. Ik wjsslechts op dat,hetwelk hj aan de Korenbloemen wjdde (Ged., 1 D.,bl. 642). Uit talrjke plaatsen in
zjne geschriften bljkt,dat de leerling den meester van buiten
kent. Dat hj met hem in hetvriendschappeljkstverkeer stond,
zalniemand verwonderen 1).
In zjne laterejaren begintmen in zjne verzen zekere toenadering t0t de manier van Cats te bespeuren.Ook m et dezen had hj

veelop:vooralo0k om zjn bevatteljken schrjftrant2).
1) Zieo-a.'thiervooraangehaaldestukvanJ.A.W orp,bl.l?4vlg.,198vlg.
S) In l645 noemt hi
jhem s,nostrorum gloria vatum'';in 1563:::solinter

poLtas''Lockenburgh,bl.18);in1659roepthi
jhem toeLGedicbten,IIID.,b1.6l4):
11Uw Dichtkunst heeft uw naem ten hemeltoe verheven:
Uw ryck en vloeyend werck heeft yeder in de hant.''

En in hetgrafschriftop Catsgetuigde hi
j:
1,Si
jn Dichten hebben hem d'onster:i
jkheyd gegeven,
Si
jn gladde Rijm-pen en zi
jn klaeren heldren int,
Die hebben hem gem aeckt by duysenden bemint.''
JoxcltBLox'
r,Ned.Letterk.,XVII Eeuw ,11,4e druk.
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Duideljk bespeurt men dien Sorghvlietschen invloed in zjn
ockenburgh, dedichterljkebeschrjving van zjn buiten,in 1653,
naar het voorbeeld van Huygens'Hofwyck,op '
tpapier gebracht.

De aanleg van de plaats was bj lange na niet gereed: geen
wonder dustdat de dichterzjne beschrjving metallerleiuitweidingen moest aanvullen. Daardoor erlangt echter het stuk eene
aangename verscheidenheid : te aangenamer, daar de m eesten van
die arabesken levendig en onderhoudend zjn behandeld. Toch is

meer dan eene beschrjving niet vrj van de zuchttotuitpluizen,
die Vader Cats z0o zwaar Op de hand m aakt. Tothet smakelooze
terre-â-terre van den Sorghvlietschen rjmerisW esterbaenevenwel

nooit afgedaald, en een geestvan bljmoedigheid tinteltsteedsin
zjne verzen.
Alles samengenomen, is hj eene nverdiensteljkemediokriteit'
',
een m an van

den tweeden rang; maar een:wiens gekeuvel zich

met genoegen laat lezen, omdat hj, geljk zjn vriend Van der
Burgh getuigde, pzjn zelven toont''
Een man van vri
jen aert,
Voor hoofsche slaverny vervaert,
Beleeft aen vreemden en aen vrinden,
Geleert,maer sonderhovaerdy,
Geen vrind van Kercke heerschappy,

Noch dwangh van 'tChristeli
jkgewisse,
M in grysvan hayr als van verstand,
Een rechten Patriot van 'tland.''

W j verlaten Den Haag,waarHuygensen Catsen o0k min of
meer W esterbaen zich in een kring bewogen , waarin noch N ederlandsche taal noch Nederlandsche poëzie hoog stond aangeschreven ,

In het lofdicht op de tweede uitgaafvan alle degedichten heethet(111
D.,bl.604):
Hier is geen duysternis waer in de leesers smooren,
H ier is geen gids van doen:de wegh islichten klaer:

Hierzi
jn geen raedselen daer'tswaer isdeurte booren,
H ier hoeftgeen tolck die het geheym ons openbaer.

Men spreeckthierri
jm en rêen dieyederkan begrypen;
Hiervindt de maegd en vrouw hetgeen sy kan verstaen;

Men hoefthiertoe si
jn geestnietop hetscherpstteslypen,
Alsdaermen even wi
jssomwi
jlen komtvan daen.f'
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en wenden den blik weer naar Amsterdam en de Burgerj. In
dien kring hoortbj onsde poëziete huis. Datwasreeds z00 in
de middeleeuwen. Naar mate de adel meer van de spitse der be-

schaving terugtreedt,wordthetverschjnselslechtsverklaarbaarder.
En het waren zelfs niet de zonen der zich allengs vorm ende

patricische geslachten, die haar beoefenden;zj stonden daarvoor
te hoog in eigen schatting:zelfsvoor Maecenaten achtten zj zich
gaandewvg te voornaam. Het wasbj de eigenljke,dikwerfzelfs
de kleine burgerjtdatde Muzen een ioevluchtsoord vonden.
Als men H uygens uitzondert, dan behooren al de behandelde

dichterstotdien kring. Cats en W esterbaen waren Plebejers door
geboorte, zoo goed als Coster of Bredero, als de kousenkooper
Vondel ofde glazenm aker V os.H ooft zoowelalsltodenburg waren

parltenus, uit diezelfde klasse voortgekomen, h0e ongaarne zj
'took erkenden; Krul, hetzj dan smid ofniet,en de kruidenier
JeremiasDe Decker behoorden erook toe.Wj gaankennismaken
met den laatste, die zeker m eer hier t'huis behoort dan onder

de scholieren van Vondel, ofschoon hj zich niet buiten diens
invloed gevorm d had.

Zjn vader was een Antwerpenaar van geboorte, die eerst naar
Dordt, en van daar, in 1610 , naar Amsterdam verhuisd was. Als
kruidenier en m akelaar leefde hj meteen talrjk gezin in bekrom-

pen omstandigheden,zwoegende voorzjn dageljksch brood.Maar
hj had bljkbaar betere dagen gekend en was een geletterd man,
Xeen groot leser en liefhebber van boecken'',zooals de zoon zei1).
Jeremias, die in 1609 te Dordt geboren werd'), stond hem in
zi
jne zaken trouw ter zi
j, en de poëzie beoefende hi
j alleen in

j van
zi
jne weinige snipperuren. De zucht voor letteren erfde hi
ZJ
i-n vader, die hem vooral in de gesehiedenis onderwees: de
Latjnsche,Fransche: ltaliaansche en Engelsche taal leerde de
jonkman uit zichzelf. Ook op de studie der m oedertaallegdehj

zich met jver toe. ln het werktuigeljke derdichtkunstoefende
hj zich deels door de verzen van Vondel, Hooft en Anslo te
bestudeeren, deels door vertalingen te maken. Zjn lofredenaar
1) Zie zi
jn brief in Jeronimo DeVries'Lofredeop DeDecker,Bi
jlagen,
b1.lll,en degedichten in de Rym-oe
feningen,1D.,bl.202,11D.,bl.310.
:) Ziehetpuntdichtn0.520,Rym-oefeningen,11 D.,b1.l09.
8*
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meende1), dat hj dit op het voetspoor deed van svelen onzer
beste dichters, bovenal om zich een voorraadschuur te vergaderen
van uitnemende gedachten,trefendevergeljkingen enstouteschi
lderingen.'' 't Kan dan ook niet verwonderen, dat de critiek, die
het geheugen als de grootste gave van den dichter beschouwdet

De Deckerzeerhoog stelde. Zj durfde datte eer,omdatYondel
hem reeds een dichter rvan een cierljke netheid''plachtte noemen,terwjlOudaan zelfshad verklaard:
!,Niemand kan zoo hoog
Hettempelspits besteig'ren dan De Decker!''

De Decker zelf zou zeker dien 10fhebben afgewezen,wanthj
was een bescheiden man.

Zjn leven was dat van den gewonen kleinen burger. Door
zjn prozabedrjf binnen de wallen der stad gebannen? was het
een voortdurend sloven voor zjn levensonderhoud,een kampen
met kommer en huiseljk leed,zooalsziekte en'dood van geliefde
betrekkingen. W anneer de kruideniersafaire hem niet aan den

kosthielp:nam hj zjne toevluchttot vqrtalen.
!,En sulx en (doe ick)oock nietvooreen blootbedancken
M aar *tstaetvan Blanckens bors welrycklyck op twee blancken,''

schertst hjzelf2). Onder zjne vrienden behoorde de beroemde
Rembrand Van Rjn (11,230), die, uit achting voor de Kunst,
zijn portretschilderde:nietom geld3), pmaerlouterljk uitgunst''
(II,369).
De Decker was een gemoedeljk, helderdenkend man: vooral
zjnebrieven aan W esterbaen,in vloeiend proza geschreven,doen
hem a1szoodanig kennen.Niet mincr trelen onszjnevrjzinnige
Protestantsche denkbeelden;en zjneverdraagzaamheidkomtoveral
uit, waar slechts de Room sche Kerk en de gehate Britten buiten

spel bljven, die altjd zjn hartstocht gaande maken. Eindeljk
verbaast m en zich over de uitgebreide kennis,die deze eenvoudige

kruidenierbezatvan oude letteren en wjsbegeerte.
1) .leremiasDeDecker,doorJeron.De Vries,b1.l4.
2) Rym-oeyeningen,I D.,bl.203.

3) l?Niet,zooalsmen totdusvermeendein zi
jn sterfjaar 1664,maar in of

vöör 1660.59N.De Roever,Oud-Holland 11,b1.85.
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Hj gaf zjne Gedichten noode uit. Toch vielen zj bljkbaarin
den smaak. De eerste uitgave zag in 1656 hetlicht. Driejaar
later werd een tweede druk,doch zonderzjne medewerking,ter
perse gelegd,omdat de Vroegere :
1s00 seer schaerswastebekomen
of immers niet tot zoo redeljken prjse alsgmenqwelwenschte''1).
In die tweede uitgave is op den titel het woord Gedichten ver-

vangen doorRym-oefenivtgeyt,datookinlateredrukken2)behouden
bleef. Het bljkt niet, of deze m eer bescheiden benam irg met
'sDichtersvoorkennisofop zjn verlangen gekozen werd:onmogeljk schjnt dit niettdaar hj omtrent die uitgave toch seenige
aanwjzingen'' gaf. Trouwens,in een briefuitgenoemdjaar aan
Oudaen3)t spreekt hj van stsljne geringe Rjmoefeningen.'' In
allen gevalle springtzjne bescheidenheid op menige plaatsin het
oogqen hj stond a1smodestbekend4).Hj erkent,datzjn Dicht
na geestriektnoch verstand''(3ePuntdicht);maar a1shj beweert
(311ePuntdicht):
Elk zeitdatin mi
jn rym geen poëzy en steekt,
En e1k zeit waer''

dan zietelk terstond,dathj ditnieternstig meent.
De eerste proeven zjnerkunstgafhj in zjne sjeugd en byna
kinderlyckejaren''uit.Behalvevertalingen vanLatjnscheDichters
waren het de pKlaegliederen van Jeremias5)op psalmwjzen gestelt.''Zj verraden reeds groote vaardigheid in de techniek. De
verzameling oorspronkeljke gedichten onder den titelpGoedeVrydag , ofte het lyden onzes H eeren Jezus Christus''uitgegeven : en
die m ede tot zjn vroegste werk behoort,wordtdoorJer.DeYries
geprezen als zeen bundel van uitnem ende Gedichten.'' lk acht

echterdien 10fonverdiend.Naar mjn oordeelmuntdezeverzameling noch door verheëng, noch door dichterljke gedachten uit.
En z0o is het met (1e grootemeerderheid zjner verzen. Hj was
1) Verg.Dr.G.Penon,Bz
jdragen totdeGesch.derl
'
ked.Lett.1,bl.34.
2) Erverscheen ereen in l702 in-80.en in 1726 een in-40.
3) Bi
jDr.G.Penon Bj
jdragen,enz.,11D.,bl.147.
#) Aldaar,bl.144,noot2.
5) Eene aantrekkeli
jke stof, door meerdan een ri
jmer van die dagen behandeld, onder anderen ook door AV.Sluyter,wiens vertaling van 1672 in

hetjaarl776 den achtsten druk beleefde.W i
jkomen op hem terug.
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geen vriend van brommende poszie1), en o0k verheven onderwerpen trokken hem nietaan. Zoo vond hj,datergenoeg oorlogszangen gezongen werden:daarom wjdthj zich aan vreedzame
poëzie. Dat denkbeeld heeft hj in gemakkeljk vloeiende verzen
ontwikkeld:).Zjne sheldendichten''zjn dan ookalsgeheelmislukt
tebeschouwen:hetbestdaarentegen klinkenzjnehuiseljkestukjes.
Veel dichterljke gedachten zoeke men daar echter niet in:zj
bevatten volop gemoedeljke redeneering,vaak zelfsop huisbakken
wjze voorgedragen. Slaathj somseen dichterljken toon aan,hj
laat dien spoedig voor gewoon proza varen. Fraaib.
v.,wezenljk
dichterljk,is het begin van het stukje rTe vroegh opluickende
bloeme''(1 D.,bl.349),maar hetslotakelig plat.Hoeuitnemend
liefeljk de eerste helft o0k zj van hetveelgeprezen sluentelied''
(1 D., bl.344), het laatste derde deel is louterproza. Slechts
daar, waar het hart sprak , was ook de m ond welsprekend. Dit

bljktonder anderen uithetljkdichtop zjn vader(IID.tbl.296),
dat, niettegenstaande het waar gevoel ook wel eens door brom m ende klanken wordt vervangen , toch het beste is,wathj ge-

schreven heeft. Ook hetlooied op zjn vader,dater op volgt(b1.
310), is goed, ofschoon het zeer prozaïsche bjzonderheden en
platte uitdrukkingen bevat. lletgedichtaan zjnemoeder(II D.,
bl. 319),dat a1s een meesterstuk isbewierookt,is eigenljx plat
proza,maardoordichterljkesprankenverwarmd.Dehoofdgedachte
is veel te veel uitgerafeld,# la Oats. Aan diens trant herinnert

ook rDe Morgenstond'' (1 D.,bl.346):bekend door de geestige
plaat van Luiken,maar die ver beneden zjn roep staaten zeer
laag bj den grond kruipt.
Is dit oordeel werkeljk pte hard''took alerkentmen gaarne,
1) In 1659 raeldt hij aan Westerbaen,aangaande de schrijvers van zijn
ti
jd (De Vries,Bljlagen, bl.106): ssDael-is volxken in *tland,datmeer
houd van brullen a1svan spreken,en 'twelseggen schi
jntte stellen in een
deel opgeblasene en verwaende woorden,die dan noch so volschemeringen

en duysternisse steken, datmen deurgaens den sin der selve met pi
jn en
moeyte moet opspeuren;van sodanige Apulejen is ons Amsterdam redeli
jk
we1voorsien.''Zteook hetpuntdichtn0.l6:.svien had hi
jdaarbi
jop ftoog?
Jan Vos?

2) lrAendachtop den Kersdagdesjaers165955,Ry
1m-oe
feningen,1D.,b1.272.
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dat De Decker phoog boven velen zjner tjdgenooten staat,die
dichters meenen te zjn, doch somskreupelrjm schrjven''1)? Ik
kan het n0g niet inzien.
0p voorgang van,Jer.De Yries noemt men De Decker meestal

een leerling ofnavolger van Oatsqmaarten onrechte. W e1ishj
'teens met diens richting, en roept hj den dichterstoe (IID.,
b1.375):
!!Staetna stof,die leerten sticht;''

welloofthj het(II D.,bl.365),
1,Dat Cats alleen door zyn gedicht
Meer blinde zielen brogt tot licht,
M eer dertelen totschamen,
Als alons'Dichters t'samen;
En dat derhalven hem de kroon
Toekomt,die Phoebus is gewoon
Den Rymeren te geven,
Die boven andren zweven;''

we1 straalt die geest in zjne gedichten door,waarbj nu en dan
ook iets van de breedsprakigheid van Cats komt; maar stjl,
manier en techniek zjn toch geheelanders.Jer.DeVriesmeende,
datde satirede rluofder Geldzucht'',zin zjnen eenvoudigen doch
leerzamen dichttrant, naar den onsterfeljken Oatsgevolgd''was;
maar hj bedroog zich.De Deckerverklaartzelf,datW esterbaen's
vertaling van 4en Zp/ der Zotheid de aanleiding totzjn gedicht
gaf. Het is dan ook in diens trant geschreven, geljk enkele
andere gedichten hooge ingenom enheid m et de manier van den

Heervan Brandwjk verraden.
Die satire, waarin de Geldzucht haar eigen 1of verkondigt, is
uit den aard van 'tonderwerp we1 wat eentonig en som spreekerig ,
maar heeft i'
n 't geheel niet dat afm attende,dat Cats kenmerkt.
Er heerscht veel gezond verstand in, er wordt veelgeleerdheid
in ten toon gespreid, ook door macht van aanhalingen; maar
poëzie zoekt m en er te vergeefs, op eene zeer enkele uitzondering

1) Verg.Dr.G.Penon,t.a.p1.,I,b1.36,die toch erkennen moet,dat
ook DeDeckerbqomsberi
jmd proza''schri
jft.
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na1). 00k aan eenheid van gedachte mangelthet;de spreekster
valt herhaaldeljk uit hare rol, a1s zj,in steê van zichzelf te
prjzen, geheel in den toon van een gewonen zedemeester,den
l0fverkondigtvan de zeevaart(b1.140- 142),den arbeid (b1.150),
de mildheid (bl.171),ofweleene preek houdttegen de geldzucht
zelve (b1.188).En dan zegtde Dichterwe1,dathetzjn doelis
hen ten toon te stellen;rdie alte vieriglyck alt'onmatelyck zjn;
die staeg hunne buidels volstoppen,noithunne begeerlyckheit;die
't geld al te hitsig natrachten , al te heftig bezinnen;op 't geld
al hun harte stellen, al hunne hope bouwen, van 't geld hun

hoogste goed, van 'tgoud hunnen G0d maken;''maar terwjlhj
denkt de geeselroede te zwaaien tzi
ngthj1nietzeldenvan ganscher
harte den lofvan het veelvermogende goud;en menvoeltdaarbj,
dat hj v0l was van deze gedachte,diehj in de voorrede neerschreef: sde daelders en dukatons en klincken noch en ram melen

my niet zeerin buidelofkasse.'' Dathj eindeljk inderdaad met
klein-burgerljke kleingeestigheid bjna alles aan geldzucht,niets
aan edeler aandrift toeschrjft, bljkt weluitde gunstige uitzondering,diehj alleen maaktten behoevezjnereigenliefhebberjen:
Dichtkunsten W jsbegeerte.
Betrekkeljk zjne twee boeken met puntdichten merken wj
slechts OP, dat het meer aphori
smen of rjmspreuken zjn dan
epigramm en in m odqrnen zin. Veel geest of leven schuilt daarin

niet;hj erkent zelf: rheel goed joks en ben ick niet....en
hebbe liever dat gy leert dan lagt.''

Toch heeft Cats bepaalde navolgers gehad. Uit Noord-Nederland

dientvooralJan Hermansz.Krulgenoemd. Hj isweinig bekend)
en zjn leven schuilt in 'tduister. Had men zich d: moeite getroost zjne gedichten te doorlezeni,men had daar nog we1iets
in gevonden.

HetportrettdatvoorzjneEerlycke Tytkorting staat:leertons,
dat hj in 16022geboren werd. Hj was neen Amstelskind''Det
5goud-geelhaer''(Kruls Stevrefaem).Op hetvoetspoorvan W agenaar noem t m en hem een smid ; m aar ik beken niet te weten ,

waarop dit steunt,naardien in zi
jne werken zelfsgeen toespeling
1) B.v.de schildering van een storm op zee,b1.l75.
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daarop gevonden wordt1), ofschoon uit alles bljkt,dat hj een
burgerjongen was. Maar de burgerjongen had zjn geestgevormd.
Zjne houding Op zjn gegraveerd portretzweemtin 'tgeheelniet
naar die van een gewoon ambachtsman;en zjne,door Rembrand
geschilderde, beeltenis die zich op het M useum te Kasselbevindt,

wektook andere gedachten op5.Bovendien wetenwj,dathjniet
1) Op b1.34 van de Pampiere Wereld spreekthi
jvan j,hetlaatsteschoft

van onze oude dagen.'' Men denkt allicht: hier komt de werkbaas uitde

mouw;maar ook Anslo gewaagt in ::de PesttotNapels''Lpoezy,bl.127),
van s,zynjeugt,deslevensblydtsteschoff'.en Westerbaen zegtineengedicht
voorHuygens'Dagh-mercà,dathi
jnooitvoltooidhad:,:Gyzi
jtNoor'tvierde
schoft de winckel uyt getrefen;''voorts doet Asseli
jn in deKluchtran den
Kwakzatverden gewaanden boervan zi
jne vrouw zeggen:::Ja zekan zomtyts
zo een schoft van een dag,m ethet hoofd in 't kussen leggen.''
Of slaat misschien op Krul de volgende plaats uit Tengnagel*s Frik in
'f Veurhuys:

Ik ga naMr.Jan .....(nl.om een bruiloftsdicht).
svant hy het sellefs sulcken beseten sin in rymen en rederi
jken,
Dat hy ien aer voorthelpt en laet het syn hiele smidts-winkelm et al't ge-

rietschip aenki
jken?''
En deze uit Tengnagel'sDe geest van Tengnagelbi
j de verstorven Poeten.
Juyst kwam .Tcn(
4'
emetsyn Krullen
Om SintJacobs kap te vullen ,
En hy gafhem sulcken hert,
Dat de stompert lachend werdt.
et lsgeen noodt bedvinght u klagen,

Moetjevan de oudewagen?
Seyde Jantjeick weetraet
Dathetjou watbetergaet.
Siet sy sullen tsamen loopen,
En een eygen w agen koopen,
Paerden heb ick al besteet,
W as de wagen maer gereet.
Yser-werck heb ick mede.
M oet m en hierin, met Unger, toespelingen op J. Krul zien, dan ware
svagenaer's m ededeeling bevestigd. Zie ook Unger,TengnagelLoud-Holland

1,21l en 212).
2) Emile Michel,naar aanleiding van datportretdemeeningbesprekende,
dat hi
j smid zou zi
jn geweest, zegt LRevue des Deux Mondes,Oct.1829,
p. 590):::On ne le croirait guLre,et cette main fine etblanche,avecses
doigts grêles,ses veines bleuàtres quiapparaissent sousla peau un peu Eétrie,
c'estla m ain d'un Jcrivain et non plus celle d'un artisan.f'
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slechts smaak had in Nederlandsche poëziet maar o0k met het

Latjn bekend was. Hj haalteene enkele maalclassieke dichters
aan, doch bj voorkeur de Kerkvaders. Hj schjnt, schoon dan
ook geen drinker of speler, a1s de meeste pgeesten'' van dien

tjd,in zjnejeugd een vrooljk leven geleid tehebben,enerkent:
dathj eenmaalreen slaefvan min''wasgeweestqmaarhj kwam
daar al spoedig van terug, bljkenshetgeen hj in 1628 schrjft:
11Voor desen heb ick,Heer,geleeftin veele sonden,

Nu heb ick,door berou,verdriet daerin gevonden''l
J.

Het laat zich aanzien,dat hj, in goeden doen zjnde,buiten
zjne schuld in 'tongeluk wasgeraakt,en datzjne vrienden hem
daarom lieten loopen.Hj klaagtalthansherhaaldeltjk:
11Een vroom , een deugdzaem man om dat hem d'armoed raeckt,
W erd by syn vrunden zelfs voor deugnietuytgemaekt;
Een vroom, Godvrezend man, beproeving Gods ontfangen,
V an vrundep word gew enscht ter galgen opgehangen;
Een vroom ,een deugdzaem m an,van onluk neêr getreên,

jn geslachtgeleên;
Naalle smaed en spi
jtvan zi
Een vroom ,en deugdzaem man,veelsmaed en spi
jtgenoten,
Van yederm ensch verdrukt,van vrunden uytgesloten,

Van yederongeacht,en vooreen fielgeschend....'':).

W as zjne vrouw oorzaak van datongeluk geweest? Alwie het
eerste gedeelte van zjn Pampiere Wereld met aandachtgelezen
heeft,za1dievraagnietvreemdvinden;engehuwd washj stellig3).
Er hangt eene zonderlinge nevel over zjnegeschiedenis. Hoe
komt het,dat geen zjner vermaarde tjdgenooten, die toch zoo
kwistig met elkanders lof waren,hem vermeldt? Alleen Rodenburg

en N.Fonteyn schreven lofdichten vpt
srzjnewerken.NochHooft,
jn Nood-sakel
yck Werelt-baten,bl.6 van de Eer1) ln deInleydingb totzi
lycke F-l
/tbrffng.Datberouw bli
jfthem ook op laterleefti
jd bi
j,zie Pampiere
lFere/tf,b1. 143.
'
:) Pampiere W ereld,b1.6l;zie ook b1.53,58,83 enz.

3) In hetKorte Spoor der Billickheden,in de Vermakel
ycke Uyren,geeft
hi
j goeden raad aan echtgenooten:alshi
j gesproken heeftvan deopvoeding
van jongekinderen,laathi
jer,b1.208,op volgen:
!!Hiervan te leeren meer,de reden my verbiet,
Om dat ic selver ben dus verre',en verder niet.
''
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noch Vondel:noch Coster noemtooitzjn naam. W ashet:omdat
hj Roomsch was?1). Maar dat k0n in dien kring geen reden
van uitsluiting zjn. Men moet ze veeleer daarin zoeken:dathj
in 'tletterkundige hun tegenstander was. Het ging hem a1s den

Ridder Rodenburg, wiens banier hj had opgevat, toen deze de
kampplaatsverliet1).
Hj had svan kindtsbeen afliefde totde Poësy gedragen,''en
in steê van zjn tjd te verdoen in kroegen en kaatsbanen:had
hj steeds rtot (sljn vermaeck de eerlycke ende leerlycke tydkortingh der Rym -kunste gheëxerceert,
''zooalshj in de voorrede
t0t zjne Vermakelycke Uyren verhaalt. sD00r de soet-vloeyende
vleyery van wjse ende geleerde dichters:''zegthj,rben ick soo
versotgeweest,door 'tlezen van hun rjmen,datick door sulcks
hieraen mjn lusten hebbegeboet-''En vraagtge,wiedieDichters
waren? In de opdracht saen de Am stelsche Jonckvrouwen''ant-

woordt hj:Heyns, Oats:Vondel,Hooft,Huygens. Ik haaleen
paarregelsaan,die karakteristiek zjn:
9,svaerisser meer vermaeck als.in de wyse boecken
Die een geleerde Catz haelt uytde Zeeuwsche hoecken?
Die alle tughten plicht,die min en vryery,
Ja hoe dat haer gebruyck in allfs te pleeghen zy,
Aietsoete rym en leert.W atkent ghy meer begeeren?
So lusten zyn geneyght om te philosopheeren,
Ghy vind in 't kloeck gedichtvan schrandfre V ondelstof.

En zi
jtghy hoofsgesint:Hooftvolghtdewi
js'van 'thof.
H oofts staetigh voys gedicht,dat herten weette stelen,
En lieve stemmen dwinghtzyn kunsten uyt te queelen,
Dathebtghy naer u wenseh.''

Merkwaardig:Yondelisden burgerman alwathoog,hj philosofeert;in den zangerigen Hooftzag hj den aristocraat;Catswas
de man zjnerkeus.
1) Dit bli
jkt uit een aantalplaatsen in zi
jnegedichten.Daaraan mag het
wel toe te schri
jven zi
jn, dat hi
j geheel buiten den kring der Patriciërs
stond: geen hunner komtin een zi
jner werken voor.Zi
jnebruiloftsdichten
zi
jn alle voor burgerlui geschreven:jgden vroomen jonghman JoostJansz-f',
zi
jne zuster Cornelia, zi
jn broeder Arent,::den vroomen,deughd-lievende
Cornelis Pekel'' den Aeroomen jonghman Joannes Minewiet'' of rden eersamen LambertFloos-''(Zi
j staen alle in de Eerlycke F.
z
?
/l/
corffzwl.
2) Zie XVTI Eeuw ,1 D.,b1. 185, 190.
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Van den beginne af aan schijnt zyn letterkundig streven niet
gunstig te zijn opgenomen, In de opdracht van zijne Pampiere
Wereld gewaagt hy van "wangunstige lasteraers, die a] voorlang
op deze mijne oeffeninge geschrold hebben"; en zyne loftuiters,
allen poetasters van zeer twijfelachtig allooi, klagen steeds over
de aanvallen van Midas en Zoilus , waaraan hun "soetvloeyende
poeet" had bloot gestaan. B.v. :
"Laet vry de schrale nijt
U utspouwen vyer en vlam, met hare mag're kaecken,
Krul blijft ons Dichtershooft , wij trotsen nijt en spijt."

De oorzaak daarvan ligt hoogstwaarsehijnlijk in zijne voortzetting
van Rodenburg's strijd tegen het Jonge Holland der Academic.
Wij zijn getuigen geweest van zijne pogingen om de Oude Kattner
tegen hare jongere mededingster te handhaven 1); maar wij zagen
ze mislukken: zeker ook voor een deel omdat htl, zoomin als zijne
medeleden, een groot dramatisch talent bezat.
Als lyrisch dichter daarentegen had hij uitnemende, veel te
weinig erkende verdiensten. Zijne "Minnelycke Sangh-rympjes" zijn
niet zelden meesterstukjes· van liefelijke, zoetvloeiende en waarlijk
poetisehe minnezangen. Men hoort er uit, dat hij grooten muzikalen
aanleg had. Bij het lezen dier liedjes dringt zich bij vernieuwing
de gedachte aan OI;lS op, hoe zangerig het Amsterdam der zeventiende eeuw was. Hooft wordt als minnezanger geprezen; maar
hy staat lang niet aIleen: Bredero, Coster, Starter, Rodenburg,
Joncktijs, Broekhuizen, Luiken zingen met hem mee, en Krul
heeft zeker niet minder verdienste dan de Muider Drost. En dan
zyn er nog 'die beweren, dat het Hollandsch niet melodisch is!
Had Krul zich aHeen op dit veld bewogen, zijn naam zou denkelijk weI ztin blijven leven ; maar hij raakte in 't vergeetboek
omdat hij, naar 't schijnt ten gevolge van de ongelukken, die hy
ondervonden had, aldra eene geheel andere richting insloeg. By
kreeg een walg van de wereld, die by vol kwaads had bevonden.
Reeds in zijn eersten bundel, de Vermakelqckc Uyren, in 1628
uitgegeven, waarschuwt hij daartegen in een gedicht, getiteld:
"Noodsaeckelyck Wereld-haten." 't Is eene vrij langwijlige preek,
1) T. 1. a. pI.
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metveelaanhalingen,op den rand,uitdenBjbelendeKerkvaders,
waarin hj de menschen aanspoortom den hemelboven de wereld
te verkiezen, geheel in Catsiaanschen stjl, maar zonder pitqof
geur,en geschreven in verzen,die allesbehalveonberispeljk zjn.
Hj verontschuldigt zich in de voorrede Over de gebreken:sdoor
reden my noodsaeckelycker gheen tyd vergunt hebbe myn uyterste

naerstigheydtdaerin te betoonen,''wanthj dichtte alleen in zjne
vrJ
i-e uren.

lloezeer hj toen reeds met Cats ingenomen was,bljktuitde
zinne-minnebeelden, die in dezen bundel onder den naam van

A.B.C.derMinnen voorkomen1),en ongetwjfeld door heteerste
werk van den Zeeuwschen Dichteringegeven zjn.Men trefthier
ook nog een gedichtaan,waarvan hj de gedachte zoowelalshet
opschrift: Sellefstrft, volgens zjne eigen bekentenis, aan sden
wjsen ende wel-gheleerden Heer J. Catz Ontleend''had,o0k de
naam der schoone Rosette is daar bljkbaar uit het Houwelyck
overgenomen2).
Deed zi
jne melancholische wereldbeschouwing hem alsoms
,1m eteen droeve geest dus treur'ge rym en m aken;''

en bleef hj ook later nog van meening,dathetzjn plichtwas
doorzjne verzen zoowelzichzelfalszjne medemenschen
!,Te leyden totde deugd en nefensdien t
e stiehten''3),

h
j volbrengtdatop eigenaardige wjs. Ditbljkthetbestuitzjn
'

Jongste werk , getiteld: Pampiere Wereld,ofte Wereldsche (
%///ninge waer f
'Al begrepen zyn m eest alle de Wyzzl:yl en W erken '
pcs
J. H . ffr'
lfl, al te zamen #ppr hem rerbetert,en metveel'
/ld
gffv?:

Rymen rerryckt (1644). llet bevat: 10pden Christelycken Hovelingh'' 20 W egwyser ter Deugden'' 30 Christelycke Oferande'',

1) Later werden die stukjes onder den titelvau l,M innebeelden,toeghepast de lievende Jonckheyt'', en versierd met platen,die erechterbli
jkbaar
niet bi
j behooren, in de Eerlycke Tytkordng (1634),en eindeli
jk ook in de
Pampiere W ereld opgenomen.

2) In de Tytkorting heeftditgedichtden naam gekregen van l:ltracht der
Deugden.'' In de Pampiere I'
lreredd is het, zoomin alshetlyW ereld-haten,''
overgegaan.

6 Zie b.v.Pampiere Wereld,bl.42,52,70,92 enz.
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40Historien en Minnebeelden'',50zjne meeste tooneelspelen,eindeljk 60 pMinne-Rjmen''en rMinnelyke Zangrymen.''
De vier eerste gedeelten vooral, de vrucht van ietwat later

leeftjd,zjn geheelin Catsiaanschen trant.Hj behandeltbj voorkeur één onderwerp:,de m isbruyken der m inne,m et aenwyzinge

tot beter.'' Voor iets andersheefthj geen oog. Nergensspreekt
hj een woord over de belangrjke gebeurtenissen destjds:geen
enkele vaderlandslievende aandoening ontkiemtin zjn gemoed.De
vrjheidsoorlog had natuurljk zjne Katholieke sympathie niet;hj
zag metweemoed terug naarden tjd
Eertrommelen trompetden mensch totstri
jden dreven,
Eerwapen oftezwaard tLy kri
jgersaangetast)
Delanden heeftvernield,de burgersheeftbelast''1).

Hj kleedt zjne leering doorgaans in den vorm van verhalen,
meestalvoorvallen,die hjzelfhadbjgewoond,betrekkeljkburger1uien koopliedenqnu en dan ontleenthj eene geschiedenisaan een
of ander boek.Maar aldie zedeljkehistoriesmaken den indruk,
alsof de erotische natuurnauweljksten halve bj hem onderdrukt
is: overspel en andere pm isbruyken der minne''m aken er schering
en inslag van uit. Het vers van Camphuysen ,

:!De konst,daerin,vermaeckt;de stof,daerin ontsticht''2)
past geheel op hem.

Overigensbootsthj den stjl,den trant,den toon van Catszoo
volkom en na, dat m en soms i
n twjfel staat,of men nietdiens
w erk voor zich heeft.En hetspringtin '
toog,hoehj gaandeweg
m eester van de techniek is geworden. Intusschen , z0o als het

gewoonljk met navolgers is, hj staat beneden zjn voorbeeld:
hi
j mist dat Xick eh weet niet wat,''dat zeker vernuft,dat Oats
eigen was: hj is nog eentoniger en vervelender3). Zondertmen
1) Pampiere Wfereld,bl.2.M aarzieook b1.8,waarhi
jonderde,splagen
van den Hemeloponsuytgestort'',den oorlogmetzi
jneverschrikkingenrekent.
t) StichtelyckeRymen van D.R.Camphuysen (40uitg.van l652),b1.77v.
3) Proeven van Catsiaansche breedsprakigheid,herhaling en uitputting van
'tonderwerp vindt men alterstond op b1.1 en 2.EchtCatsiaansch is,om een

enkelvoorbeeldaan tewi
jzen,hetgeenmen leestopbl.l84.Zieookhetideaal
eener vrouw bl.216,ofvan een m an,b1.279. Verg.verderbl. l04 en 105.
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zjne allerliefste minneliedjes uit, dan betwjfel ik 00k zeer, of
zelfs yeen geduldig en Onderzoeklievend lezer'' wel nveel fraais

bj hem vinden zal'',zooalsJer.De Vriesbeweerde1).
In 'tvoorbjgaan gewagen wj van den vromen,maar zeerlaa:
bj den grond zwevenden Poëtaster,dien men rden Gelderschen
Cats''genoemd heeft,den Eibergschen PredikantW .Sluyter(geb.
1627, gestorven 1673). W j vermelden hem ,alwashetmaar om
te doen zien, hoe indertjd voor hetNederlandsche volk stichteljkheid zelfshetmeestvolslagen gebrek aan poëziebjeen schrjver
kon .vergoeden. De verzen toch van dezen zeer middelm atigen ,

maar jverigen rjmsmeder hebben een aantal uitgaven beleefd.
Van zjn in den trant van Cats, maar zonder een sprankje van
diens geest,berjmd B'
ttyten-eensaem Avy,
s-somer-en Winterleven
verscheen zelfsin 1776 een negende druk,van zjne Gesangenvan
heylige en Gp#przfc/lfk: stofe,van zjne vertaling van Jeremian
Klaegliederen, en nog van anderen zjner bundels,verscheen in
1776 een achtste druk.
Ofschoon m en nu vöôr de eerste uitgaaf van den voorlaatsten

bundel, die eerstna zjn dood hetlichtzag,de verzekering aantreft,dat hj was seen Dichter, die metditwerk,ofdese uytspanninge, veel naem s en danks behaelt heeft, by de vroomsten
insonderheyd ,die D icht-en Zang-kunstbeminnenq''niettegenstaande

de dichter Vollenhove hem meer dan hj verantwoorden kon,ophem elde m et de getuigenis

De nachtegaelin ftbosch beni
jt
Den sangpri
js11,en sweltvan spi
jt:
Si
jn toon en tongmuzi
jk legtachter,''
wttag ik het toch de m eening te uiten , dat de H eer Sloet van de

Beele zjn Gelderschen landsman veelte veeleeraandeed,toenhj
hem in den Gelderschen Volksalmanak van 1836 tien bladzjden
(150- 159)wjdde.
Het was vooral in de Zuid-N ederlandsche gewesten, dat Cats
aanhangers en navolgers had. Daar raakte, onder de Spaansche

1) In zi
jnebekroonde Verhandeling,1 D.,b1.2l1.
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heerschappj, de vrjheid meer en meer aan banden en de volkstaal bjna aan verachting prjsgegeven. Geestverhefsng en ideaal
leven was er dan 0ok vernietigd en uitgebluscht. Dichters, die
ezcelsior/ in hun vaandel schreven ,daagden niet op; en was het

publiek voor de zoodanigen in Holland alnietgroot1),in Brabant
en Vlaanderen ontbrak hetgeheelen a1.Maarjuistdientengevolge
moest Cats, de dichter van het terre# terre,daar welkom zjn;
en nietsisnatuurljker dan datzjn tranthem totpdenaangebeden
Dichter der Belgen''maakte,zooals W illemshetuitdrukte:).Deze
Ylaamsche schrjver erkent het open en rond,dat,vooralin de
zeventiende eeuw, rde schrjvers welke zich niet benaarstigden
om den stjl van Cats,zelfsmetde gebreken die er aan kleven,
zich eigen te m aken , onder ons weinig opgang gemaakt hebben.''

Aanschouweljk wordt ons dit gemaakt doorde overlevering,die
verhaalt,dat de Aartsbisschop van Mechelen:alshj Vondelden
hoogsten lof wilde geven , hem zou hebben toegevoegd : rzoo voort-

gaande,zult ge Cats nog evenaren''3).
'tSpreekt vanzelf,dat wj ons metaldie middelmatige navol-

gerstdie bjdevleetopschoten,nietzullenbezighouden:ik vermeld
er slechts een paar in 'tvoorbjgaan,en datismeerdan genoeg.
In 1622 gaf de Pastoor Van der E1st te Antwerpen een bundel
Geestelycke D ichten uit, en Peter Gheschier in 1643 Des W ereldts

Proefsteen. De vermaardste onder hen was tot op onzen tjd toe
de Jezuïet Adriaen Poirters,die in 1605 te Oosterwjk geboren
1) Merkwaardig is het, dat Anna Roemers aan Van Zevecote schreef,
hoe in Holland Apollo zich hield
!,bedeckt,
Uytvreese van te syn begeckt.
Dit volck naeteen verkeerden sin
H alen den m ancken Pluto in,
Die vallen zy meest alte voet

Om dathaer dorstzou zi
jn geboet
U yt Tages gulden watervliet,
U yt Castalis en lust haer niet.f'
Zie de Gedichten van Van Zevecote,uitg.van Blommaert,bl.l1.

2) Verhandeling,enz.,11 D.,bl.l3.

3) Zie de anecdote bi
j Van Lennep en BrandtsLeven van Vondel(uitg.

Verwi
js,bl.68,noot3).
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was en in 1675 te Mechelen stierf1). Zjn voornaamste werk is
getiteld: Het 'zlt
zt
î/c:r van de '
Wereldt c/l:frpc/r:zl,dat in 1644
voor 't eerst te Antwerpen uitgegeven en selert herhaalle malen

herdrukt werd2). Zjn oogmerk daarmee was sde ydelheydtdes
wereldts,by s0o veel duysenden beclaeght,by soo weynighe versmadight,een luttel met eenvoudige woorden t'ontdecken''(bl.4).

Hj doet datin berjmde zinnebeelden metplaten,die echterniet
altjdzjn geteekend,maarwieronderwerpsomsalleenmetwoorden
aangewezen is. Daarop volgt altjd eene saen-spraeck''in proza,
die wel hoofdzaak was:en een betoog tegen deze ofgene ondeugd
bevat, doorspekt m et een ta1 van anecdoten , ten voorbeeld aan-

gehaald.Ik geefgaarne Snellaertt0e3),datditalles rin een z0o
vloeienden stjl, zoo geestig en tevens zo0 eenvoudig opgesteld
(is),datmen bj deeerstelezing denvolksschrjvergewaarwordt,
der plaatse waardig,welke hem naast Cats is toegewezen;''m aar

dit neemt niet weg,dat hj niet zelden platter dan platis,en
in 'tbjzonder a1s dichter niet hoog staat#). Ofschoon afwjkend
van stjlheefthj toch bljkbaar den Zeeuwschen rjmer t0tmodel
gekozen,wiens mick en weetnietwat''men zelfsbj hem terugvindt(b.v.bl.128).
Alvorenswj totYondelovergaan,moeten nog een paardichters
vermeld worden, die, in 't godsdienstige hevige tegenstanders,in

de kunstmenigen trek gemeen hadden.Hetzjn de pastoor Johan
1) H.J.Allard toonde uit dekerkl
-egisters,datPoirtersniet,zooalstot
dusver vri
j algemeen aangenomen was in 1606 in 'tbi
jHerenthalsgelegen
Oosterwi
jk, maar in l605 in 't Noord-Brabantsche Oosterwi
jk geboren is.

(Zie zi
jn opstel:PaterAdrianusPoirterseenehist.letterk.scbets,Volksalm.v.
Nedel-l.Katholieken l872,bl.82- 149;in l875 verscheen van ditopsteleene
afzonderli
jke, vermeerderde uitgave). Men leze over Poirters behalve dit

opstelook datvan M.Eoosesin zi
jn Nleuw Scleft
senôpcl,,bl.l60-221.
:) Blijkens de opdracht sjuytRuremunde den 7 Sept.1644.5 ZieAllard
t.a.p.,bl.ll7.VolgensAvillemswerd hetMasker25 maal,delaatsteGentsche

uitgave (1813) 34 maal,volgensSnellaerten Hofdi
jk 40,volgensEverts60,
volgensVan Vloten 65maalherdrukt.Dieci
jferszi
jn moeili
jk nauwkeurig te
bepalen,maar waarschi
jnli
jk overdreven.M.Rooses (t.a.p.,b1.l70)zegt:
3,persoonli
jk bezitik 14uitgavenvan hetboek en 6anderenzi
jnmi
jnogbekend.
3) Scbetseener GescbledenlsderNed.Zclferlwnd:,4euitg.,bl.184.
#) Men vergeli
jkeb.
v.zi
jn verhaaldergeschiedenisvan Beatrys,bl.108-9
methet middeleeuwsch gedicht.
goxcltlàl-ox'r,ihkd.Letterk.,XVIIe Eeuw ,11,4e druk.
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Stalpaert Van der W iele en de vurigebestrjder derKatholieken
en der Remonstranten: de predikant Jakob Reefsen. De laatste,

beterbekend Onder zjn verlatjnschten naam Revius,wasin 1581
in Deventer geboren,maar volgde vroeg zjn vadernaar Amsterdam ,studeerde hier en in Frankrjk in de godgeleerdheld en was
van 1614 t0t1641 in zjne geboortestatlwerkzaam.Ilverig contraremonstrant1) had hj aan zjn' betoonden geloofsjver dan ook
zjne benoeming te danken t0tRegentvan hetStaten-collegie te
Leiden, waar hj van 1642 t0t 1658 predikanten hielp opleiden.
Zjne uitgebreidetaalkennis en veelzjdige geleerdheid bleken,toen
hj in 1632alssecretarisdercommissievoordeBjbelvertalingwerd
gekozen. Kort daarop - 1640 - bezorgde hj eene herziene
uitgave van Datheens psalmberjming,rnu in si
n enderjmen gebeterty''welke uitgave in 1647herdruktwerd.Yoorzjnevaderstad
schreef hj Daventrla illustratq,waarin hj nietalleen de geschiedenis en oudheden van Deventer,maar van de geheele provincie

Overjsel behandelde. Als dichter deed hj zich kennen doorzjne
overjjsselsche Sangen en Dichten,diein 1630 voor 'teerstuitgegeYen en sedert m eermalen herdrukt werden , doch later eenigszins
in 't vergeetboek geraakten. Terecht zegt de jongste uitgever:
H ooft a1s zangerig, Huygens a1s geestig, Cats a1s zede-dichter

op zjde strevenb heeft hj ons daar te boven eenige schertsende
Vaderlandsche geschiedzangen van den gelukkigsten luim nage-

laten''2).Onder deze laatste munt vooral uithet pzegelied op den

scheepsstrjd in hetSlaak'',datzelfsdenstrengenBogermaneenlach
ontlokte,en de Biechte des K onings ran S.pcsgïl'
p,over 'frerlies van

Fernambuco.Maar ook in anderen toon schreefhj meer dan een
krachtigen,vaderlandschen zang;o.a.'fGebed waarin hj de verovering van Den Bosch afsmeekt.

Reefsen) waarschjnljk lid van 't Deventer muziekgezelschapt
dichtte menig zangstukje op de maat van bekende minneliedjes.
Aan lloofts XHet vierich stralen van de son''ontleent hj den
eersten regel en de m aat van een zoetvloeiend nGebet #d.
: mid#c:cA:.'' Diens nvluchtige nim ph ,waer heen soo snelh''geefthem

1) Zie overhem :Overt
jss.Alm.?.Oudb.en letteren,1854 en Van Vloten.

H etZet?eo?en deuff.gelezen zangen en dicbten van.TacobusRevius,Schiedam ,1863..

2) Van Vloten,t.a.p.,b1.6.
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een lie; op sPaulus??dll
c:rïzw''in denmond,dataanvangt:sBloedige

wolf, waerheen zoo snel?'' 00k uitzjne eenlettergrepige dichten,
en vloeiende eenri
jmen bli
jkt,hoezeer hi
j zi
jnetaal meester was.
Even zûetvloeiend en zangerig als Reefsen's gedichten waren

die van Johan Stalpaert Van der Wiele1). Uit een aanzienljk
Haagsch geslacht geboren (1579) wjdde ook Stalpaert,nadathj
zjnestudiën in de rechten reedshad voltooidtzich aan de studie
der golgeleerdheid en bezocht daartoe Frankrjk en Italip. Even
jverig Katholiek als Reefsen Protestant was, washj achtereenvolgens in verschillende gem eenten werkzaam ; het lamgst, van

1615 tot aan zjn dood in 1630: a1s Rectorvan 'tBagjnhofen
'tSint-Aachtenklooster te Delft.Daargafhj o0k (1ç21)zjn eerste
dichtwerk ,'f H emelryck'b uit, dat spoedig door andere gevolgd

werd. Uit al zjne gedichten spreekt zjne krachtige geloofsovertuiging.Verhaalde hj in 'teerste de levens-en ljdensgeschiedenis
van den martelaarAdriaan en in hettweede: D ef tlcpgdîït
sc/l:Schat',
o. a. die van de heiligen Laurentius en Hippolytus,in 't sTrrpzl-

welick Cieraet r@n Sint a1#?î:.
9 rersmaedt''waarin hj hetmartelaarsschapvangenoemdeheiligebezingt,jverthjtegenovermatigen
vrouweli
jken opschik. Vooral dat gedeelte is zeer levendig en
ook de voorafgaande mEerspreuken der oudvaders'' en een zangerig

madrigaalgetuigenvanStalpaert'skunstvaardigheid.00kzjnepolem ische nRoomsche rpyt
s'' bevat, ondanks den leerstelligen inhoud ,
m enig geestigen zet.

Grooter dichterljke verdiensten bezitten de kerkeljke liederent
die in zjn: tDen Schatder geestelyke lpJ.
scAl#A:p''eerstvierjaar
na zjn dood hetlichtzagen en terechtden bjvalvan Anna Roem ers Yisscher verwierven. Op hier te lande algem een bekende of
uit Italië door hem m eegebrachte m elodieën dichtte de m uzikale

geesteljke misschien bjna tweeduizend liederen,die lang in den
mond zjner geloofsgenooten voortleefden,o0k toen zj den naam
des dichters reeds hadden vergeten2). pDie liederen zjn''- dus
1) Zie over hem vooral5.A.Alberdingk Thi
jm in Volksalm.rporNederl.
Katbohkken 1853 en Van Vloten in diens uitgave van Stalpaerfs gedichten.
Schiedam ,1865.

S) Eerstdr.Hermansvestigdein zi
jn GescbiedkundigMengelwerkrs/rAl
oordWrcùcnd,d1.I,voor 'teerstweer de aandacht op Stalpaert.
9*
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zegiAlberdingk Thjm terecht1) - xdikwerfOngemeen aanschouwgljk van voorstelling en,alshj zich overgeeftaan zjn gevoel,
altoos warm en volkomen van versbouw.'' Dit geldt mede van het

25tal liederen, dat hj als peen peperhuysken met bygevougde
con:jten''liet volgen op den bundel strjdliederen,eerstna zjn
dood verschenen onder den titel: nkà tract'
ttm Catholicum tegen
allegebreken van Verwardeharsenen-b'Eenigedaarvan a1s:Sulamitet

lceertwedery 'fKlaverzoofen; Gauwepllrtj6,
syAlsJblctde psô6raden Maagd zjn echte volksliederen geworden)in deze eeuw in
oude K atholieke fam iliën nOg voortlevende.
57el rechtvaardigen deze liederen 't oordeel van Alberdingk

Thjm : pstalpaert en Hooftwaren de zoetvloeiendstepoëeten van
hun tjd en zjn,met Jan Jans.Starter als de vestigers onzer
liederpoëzy van de X VI1e eeuw te beschouwen.''
Volksalm.r.i'Yed.Katboliekelt, l853.

V O N D E L.

Eindeljk komen wj tot de beschouwing van het leven en de
werken van den man, die doortjdgenooten naneefeenstemmig
a1s de hoofd-poëet der schitterende zeventiende eeuw wordt vereerd:Joost Yan den Yondel.

Hj werd den zeventienden November 1587teKeulengeboren1);
maar was vall afkomst, door vader en moeder beiden, N eder-

lander2), smet Hollantsche melk opgevoedt'' (Brandt), en door
vroegtjdige overplanting,en pgedurige inwooning)''Hollander en
volbloed Amsterdammer3).
Zjne ouders, pom het geloof''hunne geboortestad Antwerpen
ontvlucht,hadden zich teKeulen neergezet.Daarhuwdedehoeden-

makerJoostYan den YondelmetSaraKranen,evenalshj jverig
de Doopsgezinde leer toegedaan. Detweede hunnervjfkinderen,
een zoon, naar zjn vader,Joost genoemd,zou de beroemdste
Nederlandsche Dichter worden.

Altjd bleefbj den jongen Yondelseen heymelycke treck,''een
groote zucht voor zyn geboortestadt''bestaan,ofschoon hj haar
vroeg verliet,daar zjne ouders n0g vöörheteind der zestiende
eeuw naar Holland verhuisden4))om zich eerstte Utrecht,maar
i) Oudaen twi
jfelde, bli
jkens een briefvan ll Dec.1682,afgedruktin
Penonfs Bqdragen,11 D.,bl. l38,ofdat 1587 niet naar den ouden sti
jl
moetgerekend worden, zoodat Vondeleigenli
jk in 1588 zou geboren zi
jn.
Ik twi
jfelechteraan dejuistheid deropmerking.
$) Verg.de warme ontboezeming van Bakhuizen Van den Brink,in zi
jne
Studiè'
n en Schetsen,11 D.,bl.35- 37.

3) Vergeli
jk over deafkomstvan Vondel:A.A.Vorsterman Van Oyen,
lbostr.d.Vondelen zl
jngeslacbt(Algemcen Nederl.Familieblad,no.8).
#) In 1597 woonden zi
j reeds te Amsterdam,daar 'sDichters vaderer
den 27en Maart van datjaarpoorterwerd. Zie Verwi
jsfaanteekening op
zi
jneuitgave van BrandtfsLevenvan Vondel,bl.1l5.
.

13l

JEcgo.

weldra te Amsterdam neer te zetten,waar de vaderpoorter werd
en een kousenhandel dreef.

De jonge Joost was tot opvolger in 'svadersnering bestemd,
en moest zich met hetkommerljk onderwjsop eene Utrechtsche
lagere schoolvergenoegen.M aar de zucht naar deletteren zathem

in hetbloed. Zjn grootvaderPeter Kranen had zekere vermaardheid onder de Antwerpsche rederjkers gehad;en 'tschjnt,dat
de kleinzoon reeds a1s kind zich op dedichtkunsttoelei.DeM uzen

waren zjne voedstermoeders,vau welke hj opmanneljken leeftjd
verklaarde1):
Om wie ick 'tleven lieve,en sonder welcke ick niet

Demajesteytdersonne aenschouw alsmetverdriet.
''

Hj slootzich,zooalsnietonnatuurljk is,eerstbj deleden der
Brabantsche K amers aan,die in Am sterdam nevens den Eglentiel.
gevestigd waren.

Het oudst bekende ziJ'ner gedichten,een zschriftuerljck Bruylofts Refereyn'',van Juni 1605,toen hj n0g geen volle achttien
jaren bereikt had, verried evenmin als het sNieuw-laars Liedt
A0.1607,'' welk een kunstenaar er in Vondel stak2). Maar reeds
het klinkdicht,twee jaar later door hem sOp hetTwalefjarigh
Bestant'' vervaardigd, treft ons door een anderen geest zoowel
als een beteren vorm. Hier begint Yondel al zichzelf te worden ;

en 'tljdt geen twjfel, dat hj dien vooruitgang,die onthulling
van 'tgeen in hem verborgen lag , te danken had aan den om gang
m et de leden der Hollandsche Kamer:Roem er Visscher,Spieghel
en vooral H ooft.

Een jaarlater huwde hj dedochtervan den passementhandelaar
H ans De W olfl', mede over Keulen uit Brabant hierheen verhuisd.

1) Geboorteklockenz.,Vondels lfor/cen doorMr.J.VanLennep tlitgegeven,
11 D., bl. 532 en in zi
jn geheel oOk afgedruk-tin:PenonfsNed.dicbt-en
prozatverken,X VII eeuw ,II.
2J Beide gedichten in Van Lenneps uitgave,en ook in den daarvan her-

zienen en bi
jgewerkten druk,doorJ.H.W .Unger,diedoorzi
jneBibllographie
nan Vondels werken (Amsterd.l888)en de metzi
jn,helaasreedsoverleden,
vriend mr.A.D.DeVqiesAz.uitgegeven aanteekeningen !,Vondeliana''(in:
1,oud-llolland''t veelheeft bi
jgedragen tot nauwkeurigerkennisvan Vondels
leven en zi
jnewerken.
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Hj had zjn vader, die inmiddelsoverleden was,in den kousenwinkel opgevolgd,maarliethetbestuurvan die nering aan zjne
vrouw over,Om zich nagenoeg bj uitsluiting aan de beoefening
der poëzie te wjden. W eldra werd 00k zjn eerste tooneelspel,
Het ptl,
schc,, in de Brabantsche Kamer 'f Lavendelgespeeld,en
in 't begin van 1612 gelrukt.

Vondelgevoelde alspoedig,water aan zjneopleiding ontbrak,
en deinsde er nietvoor terug om op vjf-en-twintigjarigen leeftjd
een begin te m aken met het aanleeren van vreemde talen,voor-

eerstvan hetFransch en Hoogduitsch.En hj maakte daarin zulke
vorderingen,dathj alin 1613 Den GuldenWinckel,enweldraverscheiden andere gedichten uit hot Fransch kon vertalen :waaronder

de Warande der .Dgrp'l (1617),bj welk laatste stuk1)hj door-

loopende proza-aanteekeningen voegde: die aan het Hoogduitsch
waren ontleend.
Ook op het Latjn b.egon hj zich toe te leggen,en welmet

zoodanigen jver, dat hj aldra de classieke dichters kon lezen.
'tBehoeft Keen betoog, dat die studie de vrucht was van zjn
om gang metm annen als Hooft.Coster,M ostart,Veehters,Plem p

en Reael. Zj hadden in den burgerjongen talent,misschien reeds
genie ontdekt,en zj trokken zich zjner aan. Zoo zj hem in de
fatsoenljke classieke wereld inleidden,zj verzuimden daarbj niet
in hunne rletterkunstige vergaderingen''de belangen van m oedertaal

en vaderlandsche Kunst met den jongen Dichtertebespreken2).
1) g,Eene vertaling''- zegtUngerin zi
jneuitgavevan Vondel'swerkenI,
b1.3 - gjvan de Fransche gedichten heefthi
jnietgeleverd;we1volgdelli
j
Ze Van Verre na.59

Vondel schreef zelf ook Fransche gedichten. Reedg in l6l2(
?)dichttehi
J
het lange vers: sjEpistre N M on seigneur Jean M ichiels van Vaerlaer,mon

singulieramy'',datmen voor de eersteuitgave van zi
jn Pascha vindt;stellig
heefthi
jnog meergedichten in 'tFransch geschreven.Tweeepigrammen op
Schouten's .lburll
ael Mrerden medegedeeld doormr.A.D.De Vries en J.H .

W .Ungerin hun:Vondeliana Loud-Holland I,bl.2l).
2) Brandt's Zepen rcn Vondel,uitg.van Verwi
js,b1.21,waarsprake is
van Vondel's s,geduurige ommegangk met den DrossaardtHooft,den Ridder
Laurens Eeaelen andere Dichters, en kenners der kunste,die t'zaamen een
letterkunstige vergadering hielden-''
Van laterejaren geldtwatde schri
jversder1,V ondelianaffopm erken:,,dat
m en op het hooge huis te M uiden V ondel gaarne alsvriend zag,behoort
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Datwashettjdperk van voorbereiding,'twelk dooreenezware
ziekte, die den jonkman in 1621 bjna knakte,alsbesloten werd.
Hj had lang gesukkeld,wantin hetpGebedt,uytgestorttotGodty
overmjn geduerige qujnende Sieckte,Anno 1621'',zegthj:
(0(
j,wapentmjneborstbestendich metgedult;
Ditharnaseischtden noot,wantjaren sach ick enden;
Maernoytmyn swarigheen,en daegfli
jckscheellenden.
,,

Dit maect my ft leven suur,en matde geesten af,
En doetons hemelwaerts vaeck suchten om het graff'

Men wilde, dat hj zich van alle sinspanning dergedachten,
bi
jzonderomtrentde Poësy''z0u onthouden;maarhi
jantwoordde:
Xheetmj liever sterven''l).
De gedichten door hem in dat tjdperk,sontjdigh voortgebrocht
en op papier gekrabbelt'' verwierp hj later,rekenende, datze
Xden dagh onwaerdig''waren (lV D.,bl.417).
Sedert 1623 vooral ontwikkelde zjn talent zich ten volle,en
schonk ons dien poverstroom enden vloed van poëzy, door hem uit

onuitputteljke ader uitgegoten'' (Yan Lennep). Yan nu af t0t
nagenoeg op het ei
nd van zjn veeljarig leven heeft hj zonder
ophouden van alle dichtsoorten schitterendeproeven gegeven ;hetzi
j
zooalshj jaren later (1660)den Burgemeester De GraeF toezongy
(VI1ID.,bl.135):
11Hetzy mi
jn zangheldin uw kapitoolomvadem
Ofkoninginnen,en veltheeren innehael',
Ofons tooneel stofl
kere,of,als de nachtegael,
Van tack in tack springe,en langs nwe graft,vo1ooren,
Een byschrift,grafschrift,ofeen liergezangh laet'hooren,
Of een bekranste bruit,van *tleckre bruitsbanket,

Op Hymenstortslicht,groete,en vroli
jck dans'te bedt-''

Vondel had een prikkelbaar gestel:voor wathj goed ofwaar
en heilig achtte,raakte hj spoedig in vuur,en zjne hartstochteeenvoudig tot de legendcn. Van Hooft's kantzi
jn nimmerpogingen gedaan
om vriendschapsbanden aan te knoopen. Alle betuigingen van sympathie

komen van de zi
jdevan Vondel.
''

1) Zoo vertelt Oudaen,die het had s:bi
j verhaalvan DaniLlBreen''een

groot vriend van V ondel,Zie den brief,m edegedeeld in hettweede deelder

Budragen totdeGesch.derNed.Letterk.van Dr.G.Penon,bl.139.
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ljkheid k0n hj niet Ledwingen,maarmoestze in verzen luchten.
Hj wasin ditopzichtdetegenvoetervan den voorzichtigen Ilooft.
W e1 wist hj,dat het soms wjsheid was te zwjgen;maardat
vermocht hj niet.0 ,dusroepthj in zjn Roskam (111,50)uit,
!!O kon ick oack die konst!maar wat
op 's harten gront leyd
.

Datweltmena dekeel:ick word te sti
jfgeparst,
En ftwercktalsnieuwe wi
jn,die totdespon uytbarst.
f'
Die al te gulle openhartigheid heefthem m enig leed berokkend;
en 't was niet vreemd, dat m en vreesde sdat hy noch de vyand

van al zjne vrienden (z0u) worden.'' Alaar datzelfde vuurheeft
hem 0ok verzen in de pen gegeven,die zelfs zjnevjanden en
benjdersmoesten bewonderen.Z0o schreef in 1647 eene hem niet
genegen hand1))dat wie zjne werken leest)nzalverbaaststaan
over d'aardige slaagen)de pracht der taale,de schranderheeden

en d'overvloedige rjkdom der vonden van datvernuft. W ie zal
niet lacchen) a1s hem dat boertende ernst in d'ooren kittelt? sYie
za1 0Ok zoo hard van hert zjn,die nietbewoogen zalworden,

als sjn troostelooze Zang-godin, met hangende hairenj en met
*

Opgekrabde borsten, het Jaar-getyde van d' oude Y aader des

Yaaderlands houdt: en met schreiende oogen al hjgende den
Vyverberg opstjgt, en de plaats bezichtigt daar 't Hof-schavot
stondt, 'twelk het bloedt der Yerm oorde Onnoozelheidt hadt zien
verstorten ?''

Ofschoon de bedoeling vjandig was,en dezeaanprjzing alleen
strekken m oest, om de aatldauht te vestigen op gedichten, die
Yondel toen liefst niet in herinnering gebracht wilde hebben,
verm indert dit toch den l0f niet, di: hem hier als het ware
onwillekeurig wordt toegezwaaid.
H et waren zjne politieke (
)1'hekeldichten,die datoordeeluitlokten. Yondel had nameljk in den strjd tusschen Remonstranten
en Contra-Remonstranten warm partj gekozen voor .de eersten :
deels omdat de leerstukken der Orthodoxe partj,vooraldatomtrent
de algeheele praedestinatie, dat ndecretum horribile'') zoowelals

hun bloedige triomf hem tegen de borststieten:deels omdathj
1) Voor-reden tothetzoogenoemde tweededeelvan VondelsPoesy,bl.2;
ook afgedruktin Van Lennepfs Vondel, V D.,bl.543.

138

PALAMEDES EN HEKELDICHTEN.

in de bullerende Predikanten de erfvjanden zag van Kunst en
ontwikkeling.

Reeds in 1622 viel hj hen aan,toen zj de gem eente tegen
Erasmus en diens nieuw m etalen standbeeid te Rotterdam ophitsten. En na Maurits' dood trad hj,gesteund doorzjne vrienden
Reael, Mostart en anderen) herhaaldeljk manmoedig op tegen
kerkeljke heerschzuchten geweldenarj. Yooreerstmetzjn Pala0??c4:,
s, t0t welk stuk de schepen Albert K oenraetsz. Burgh den

stootgegeven had1).Deaanvalbleefnietonbeantwoord,en kwam
den dichter niet alleen Op een tal van schimpdichten,m aar zelfs
op een proces te staan. Op aandrang van den Am sterdam schen
Pensionaris A driaan Pauw , zoon van den Y oorzitter der Rechters
van Oldenbarnevelt) eischte de Fiskaal van hetH 0f hem op:en
eens in den llaag, dan liet het zich aanzien, dathet hem den

kop k0n kosten. Hj begreep zich te moeten bergen.Eerst ten
huize van zjn zwager HansDe W OIIl'
.Toen hjdaarechterweinig
troostvond, en zich buitendien niet veilig rekende,ging hj eone
schuilplaats zoeken op Scheibeek, het buitenverbljfvan Laurens
Baeck bj De Beverwjk.
A lukkig weigerde de Am sterdamsche Regeering Vondeluit te

leveren,en deSchepenbank,waarin hj verscheiden geestverwanten
had, bepaalde er zich toe om hem , rdaar hy in het Treurspel

dingen hadde gesprooken,die hy behoordetezwjgen'',toteene
boete van driehonderd gulden te veroordeelen.
De opspraak ,die hetboek allerwege verwekte,deed het des te
m eer lezers vinden. Binnen weinige dagen was een tweede druk

noodig,en overlutteljaren had hetweldertig oplagen beleefd5.
Van den Palam edes dagteekent dan ook Yondel's roem ;want de
velen, die met het treurspel kennis m aakten , moesten betuigen ,

datniemand hem in dichterljke kunstvaardigheid evenaarde3).
1) Men leze vooralUngerfs VondelianaIV Loud-HollandVl)waarin vooral

uitbrieven van Remonstrantsche predikanten aan am btgenooten een antwoord

gegeven wordt op de vragen: Hoe was de meening van hetalgemeen b1
j
ftverschi
jnen xan den Palamedesen welken indruk maaktedevertooning?
2) Gedurende zi
jn leven verschenen er 18 drukken,nazi
jn dood l9. Zie
Unger*s Bibliographke.

3) Die roem bepaalde zich vooreerst totAmsterdam ;want nog in l634
schreefHuygensaan Barlaeus(IlooftfsBrl
kven,IV D.,bl.392):,,vondelium

HEKELDICHTEN.

Het ongerief, hem door deze zaak berokkend, temde echter
des dichters strjdlust niet. Eene reeks van scherpehekeldichten

stroomden uit zjne pen. W j vermelden slechtsde voornaamsten,
a1s den Rommel
pot '
pcoz 'f hanekot, door hem in den vorm van
een volkslied verspreid, toen in 1626 de Arm inianen weer door
't grauw waren aangevallen en hun bedehuis vernield was, alles

onder goedkeuring en ophitsing van Ds. Smout en consorten1).
Yoorts het Sprookje wt
zgl Iteynfe de Jrp,
s,waarin Reinier Pauw
over den hekel werd gehaald;en E en Otter ï9l'JBolulerck,tegen
den beruchten Predikant Otto Badius. In al deze gedichten sloeg

hj den luchtig spottenden,maar daarom niet minder bjtenden
volkstoon aan.Onderde meer ernstigen van vorm mogen wj niet
verzwjgen zjn Roskam ,Harpoen2)en Decretum Horribile,zoomin
als de Geuse-Gespes-,dien wraakkreetover den m oord desAdvocaats,

zoo aandoenljk van 'tbegin t0theteind:
11H ad hy Hollandt dan ghedragen,
Onder 'thart,
Tot syn af-geleefde dagen,
M et veel smart,
Om 'tmeyneedigh swaertte laven,
M et syn bloet,
En te m esten kray en raven,
Op syn goet?
M aer,waerom den hals gekorven?
W ant syn bloet

item etCatsium vestrum saluto,viros nescio an ignotos sibi,certe non notos
satisomnibus-''
Den 29 Juli 1633 vroeg Huygensin een gedicht
,e aan TesselschaLKorenj

bloemen, 1622,11,148)ofernieteen ofandervan Vondelverschenen was.
Tesselscha gaf Vondel kennis van Huygens'wensch,die daarop antwoordde

in hetschoone VredewenschaenConyfcnynIluygens.Schoonernog ishet,eerst

in 1879 (Ned.Spectator,bl.l5l)en in Dyserinck's VondelsSterfdag,b1.43
en 44 gadruktegedichtaan Hnygens.(Zie Vondeliana,Oud-HollandI).
1) Ik verwi
js ter waardeering van lletgebeurdeen van Vondel'sgedicht
naar Bakhuizenes uitnemend opstel in de Cids van 1837 tovergedruktin het

tweededeelzi
jnerStudlè'
nenScbetsent,getiteld:VondelmetRoskamenApznzneèof.
Q) Zie overdezetwee gedichten hetgunstigoordeelvan Hooftin een brief
aan JoostBaeck,van 8 Mei1630,in het11D.zi
jnerBrieven,b1.23 vlg.
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GEUSE-YESPER.
W as in d'aders schier verstorven :
In syn goet
Vondt men noyt de ristoletten
Van 'tverraet,
Uytgestroyt,om scharp te wetten
's V olleckshaét.

Gierigheyten wreedheytbeyde,
Die het swaert
Grimmig ruckten uyt der scheyde,
Nu bedaert,
Suchten:W at kan ons vernoegen
Goet en bloet?
Och,hoe knaechteen eeuwigh wroegen
Ons gemoedt!

Jveestte vreen,haeltPredikanten,
svesten Oost:

Gaeten soecktbi
j Dortschesanten
H eyl en troost;
't Is vergeefs,de H eer koomt kloppen,
M etsyn svoort.
N iemantkan de wellen stoppen
Van die M oort.

Spiegelt,spiegelt u dan echter,

Wie ghy zi
jt:
Vreestden worm .die desen Rechter

'tHartaf-bi
jt.
Schent uw'handen aen geen Vaders,
Dol van haet.
Scheldt geen Vroomen voor verraders
Van den staet.''

Eindeljk behooren wj n0g te vermelden de stekeligeprjsvraag,
in 1630 door de A cadem ie ter tuchtiging van de onchristeljke

kerkeljke drjvers uitgeschreven, en waarvan Yondel de maker
was. W j deelen het stuk mee,vooreerst omdat men er'tbest
den stand van 't geschil uit ontwaart.
1,A pollf,op H elikon geseten

Vraeghtalsi
jn'heyligePoëten:
svatbeste en slimstetongen si
jn?
Ofwaarheyd saligh maeckt,ofschi
jn?
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Of dwang van vromen Christen-sielen
Niet strektom Holland te vernielen?

Ofvri
jheid nieten wasde schat
svaerom men eerstin Oorlogh trad?
Ofoock in welbestierde steden
Een Oproer-maecker word geleden?
Ofhuyse-plondfren vesten sticht?
Ofd'Eed geen Burgery verplicht?
En ofsich Leeraers nietverloopen,
svanneerse desen band ontknoopen?''

Het skortst en bondighst''antwoord z0u m en
Meteenen Princen Ttoemer eeren,
Daer Pallas3),methaer diamant,
In sne den V eldheer van hetland,

Diemet'sHartogenbosch gaetstri
jcken,
DaerMauritstweemaelofmostwi
jcken-''
Datstuk lokte een aantal antwoorden uit:sommige in den geest
der vragers, andere in de tegenovergestelde richting m aar alles

scherp en heftig2).Over een paardaarvan eenenkelwoord,omdat
zekarakteristiek zjn.
H et eene is van den m an, dien m en gewoon is pden vrom en ?

gemoedeljken Vader Cats''te noemen. Uitnajver op de Amsterdamsche dichtschool schreef hj een paskwil,waarin hj hetpersoonljk karaktervan onzen Dichtergrievend enlasterljk aantastte,
en hem zoowel als de overige leden der Academie als dronkaards
voorstelde,in eene taal rzoo walgeljk''?datze onszeeziek m aakt.
Terecht noemde Van Lennep het peen vaers even gemeen van
vorm a1s van strekking.'' Yondel gaf een weder-antwoord ,dat niet

minder grofen aanstooteljk was.
Te midden van al die bitterheid treft ons de gematigde, ver-

zoenende:zj heto0k watmystieke taalvan hetantwoord,'twelk
eene Katholieke vrouw gaf) de beminneljke Tesselschade; een
antwoord , dat, volgens de uitspraak van Bakhuizen , pin ieder

1
) Anna Roemers.
:) Van Lennep heef'
teen van de laatstesoortmeegedeeld in zi
ln Vondel,
I1I D.,bl.4: vlgg.Een ander,van een Haagschen geestverwant der Acade-

miebroeders,isopgenomen in de Bibliotheca Dunccng
/fcnc van deKoninkli
jke
Bibliotheek,maar(wcllichtverkeerdeli
jk)gebonden inhet11D.van'tjaar1629.
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Hollandsch hart behoort gegrift te zjn'',en datwe,Om inhoud
en vorm , zooals het door H ooft sbetutteld'' was, hier gaarne
overnem en.

De beste tong die stemmen smeede,
Song Gode lof,den menschen vreede.

Die swi
jgentmeesthaerdeuchtbetoont,
Is die m et vuer d*Apostels kroont.
De snoodtst'op aerde,deed de menschen
Nae Godts verborgen wysheytwenschen.

Debooste sprackintheemelri
jck;
Myn machtsy de*hooghstemachtgeli
jck.
In hun stichtGodtzyn heerschappyen,
Die methetdoen ftgeloofl-belyen.
Schyn,als een droch-en dwael-licht,leidt
Jvie dathaer volght kr dtlysterheit.
De vrome zielen te belaegen,
Kan H ollantszachte grontniet dragen.
De Roomsehe geus het smekend blad,
Tot Brussel,ondertekent had,
Soo wel als d'ander;en versochter
's Lants vryheitby,aen 'sKaizars dochter,
Den m uiter die gerustheyt haet
Loostaltyteen geschickte staet.
Daer d'eene burger 's anders muiren
Bestormt,die stadten kan nietduiren.

Geen aerdtsche Godt1),ofl-hy wordt by
Een eedt verknocht:m eer schuttery.
svatleeraers ook dien bant ontlitsen,
Die kerven 'tsx er derzeeven flitsen-''

Aardscbe Goden.
/ Zoo werden veelal Magistraten, Vorsten en Heeren

genoemd.Bi
jVondelkomtc
1e uitdrukking zeervaak voor.Zoo noemthi
jden
Prins van Oranje,11 D.,bl.564, 565,67l,622;Christina van Zweden,
VI D., bl. l60; Cosmo de Medici, XI D., bl. 10; of de hofgrooten in
't algemeen,IV D.,b1.l26 enz.enz.
Evenzoo vindt men de uitdrukking tallooze malen in de brieven van
Barlaeus. Slechts dit enkele voorbeeld, Eplst., p. l66: sq
N ec enim adsuevi
terrarum DeosaFari-''

Ziehierook een paarplaatsen uitdewerken van Rodenburg.Tn zi
jn Keyser
Otto heet het:

1,DePrincen Goden zi
jn,cn Heeren dezeraerde;**
en in de Hertoginne Celia.
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Maar Vont
lel schreefniet bloot hekeldichten.Zi
.i
n dichterljk geDoed was voor allerleiindrukken vatbaar:voor al wat er rondom

hem voorviel,had hj een open O0g en 00r.En wat00k inzjneziel
omging,moesthi
j in verzen uitstorten.W j zullen dattezjnerti
jtl
zien,en bepalen onzeopm erkzaamheidvooreerstt0tdieweinigem erkwaardige uiterljke gebeurtenissen,die zjn levensloop kennzerkten.
W at ons m eer dan iets anders treft, is des Dichters overgang

t0t de Roomsch-lfatholieke Kerk,ten jare 1639. Dit waszeker
een stap,die bj den eersten oogopslag verwonderen moetvan een
man van zjn leeftjd - Vondelwas twee-en-vjftig jaren oud
die zo0 diep tn de Protestantschekerkgeschillen gestoken,en zoo
jverig voor de vrjheid van denken en gelooven gestreden had.
M en heeft al van ouds dien overgang aàn baatzucht,in steè
van overtuiging , toegeschreven ;m aar zeer zeker ten onrechte. Dat
Vondel alleen om eene rjke Room sche weduwe te huwen eene

andere kerkleer zou omhelsd hebben,isgeheelin strjd metwat
wi
j van zi
jn karakterweten.Zi
jnlevenslooptoont,h0eonverschillig
hj in geldzaken,voor de pvriendeljke schyven 1),was;enbuitendien bevond hj zich Op datpas stellig n0g in zeergoeden doen1).
De drang ter verandering kwam uit zjn binnenste. Vooreerst
voelde zjn kunstenaarsgemoed zich zekernietaangetyokken door
Xdenaakte bedehuizen der Hervormden,''waarhj nietveelanders
Alzy de Princen Goon
Der aerde,ftis verboon
H un onderdaen te plaeghen.f'

Van Lennep merkt (Vondel,1I1 D., bl.46) met zekere verwondering
op, ,,dat het nietalleen Vondelen die yan zi
jn soortwaren,die den naam
van Goden bezigden,waarhetVorsten ofhooge personaadjesgold;maardat
zulksevenzeerdooreenen hoogstl
'echtzinnigen pamoetschri
jverwerd gedaan.''
Hi
J zag echter voorbi
j, dat de uitdruk-king vooralin dien mond paste,als
ontleend aan Psalm LXXXII,vs.6.

1) lnwydingenan 'fStadtbuis,vs.42l,VI D.,bl.672.
G) Verwi
js haalt, op Brandt's Leven rcn Vondel,bl.l15,dezewoorden
uit Scheltema*s Aemstels oudbeid aan:lrAanvankeli
jk schi
jntVondelsnering
nietzonderbelangri
jkevoordeelen doorhem gedreven te zi
jn. Dejaarli
jksche
rekening toch, welke hi
j sedert 1635 bi
j de stads-wisselbink had,bedroeg
wel eens over de veertig duizend guldens. Langzamerhand nam echter het

bedragvan dezeaf,totdatin hetjaar 1652 zi
jn naam geheeluitdeboeken
derbank verdwi
jnt.''
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dan zdrooge,langwjlige, duistere, meestin ellendigen stjlvervatte en nietzelden doorgekjfen scheldwoorden ontcierde predikatien'' hoorde (Van Lennep). En waarschjnljk deed juist die
tweedracht onder de H ervorm de Christenheid,- welke hetkerk-

genootschap,waardeDichtertoebehoorde,bjzonderkenmerkte,m aar vooral de onzekerheid omtrent shet eenige noodige'', hem

naar eene standvastige kerkleer haken, waarin hj die rust en
dien troostz0u vindentwaaraanzjnemelancholischenatuurvooral
behoefte had. Allengs was hj meer afkeerig geworden van het
drjven der Calvinistische partj. Hj had altjd een diepen afkeer
gehad van het leerstuk der praedestinatie, en zjne li
efde voor
orde en vrede deed de behoefte aan een opperste Kerkgezag m eer

en mqerbj hem wortelen.En ishetdAn z00 vreemd,dathj zich
aangetrokken voelde door eene Kerk, die van den een- kant,

met hare pracht en hare indrukwekkende vormen zjne zinneljke
en m ystieke kunstenaarsnatuur streelde:en daarenboven onbetwistbare, althans in harell boezem onbetwiste , geloofswaarheden

verkondigde? Reeds vroeg,in 1622, had hj bljk gegeven van
overhelling t0t zekere Roomsch-lfatholieke denkbeelden;im mers in

het gedicht Tot lpJ ran St.Agnes,datmetzjne initialen onderteekend is, en hem daarom toegekend wordt1):toonthj de voor.

bede der H eiligen aan te nemen. En aan opwekking of aansporing

zalhetwelnietontbroken hebben van dezjdezjnergoedgeloovige
Katholieke vrienden a1sYechtersen vooralPlempQ). Daarkwam
bj,datzjne dochtergeene gelegenheid ongebruiktliet,om haren
vaderover de voortreFeljkheidder Katholieke leerteonderhouden.
Zij had kennis gemaakt met den Jezuïet PetrusLaurentii,den
jverigent geleerden en welsprekenden missionaris'', en bracht
dezen in haars vaders huis. Hj iszekernietzonder invloed gebleven op 'sDichtersveranderde stemming3).Hoogstwaarschjnljk
%

1) Verg.Cat.der Vondel-Tevtoonstelling,bl.l6,no.l35.
2) Zie over de Plempen,H.J.Allard in den Volksalmanak r.Nederl.
Katholieken, 1855,b1.205 vlg.

3) Door H.J.Allard werd in zi
jn Laurensen Vondel(Utrecht,1885)be-

weerd, dat Latirentius Vondel heeft bekeerd; B.H .Klönne bestreed die

meening in:Jfcrk,
sen Fop?#el,en lvariusgebandhaa/d(Leiden,1885).Schaepman schaarde zicll aan de zi
jde des laatsten,paterVan Lommelen Banck
aan diedeseersten.(Vgl.Ned.Spect.1886,no.10).
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echter heeft Tesselschade het meest tot zjn overgang naar de
Roomsche Kerk bjgedragen, smisschien meer dan iemantanders
uithetleekenvolk,dehand gehad inzjnez00langreedsvoorbereide
bekeering'',zooals Alberdingk Thjm hetuitdrukt.Datzj gaandeweg alstrenger Katholiek en zeer devootwasgeworden,ljdtgeen
twjfel;en datereene zeerinnige vriendschap,misschien weleen
nog teederder gevoel tusschen haar en V ondelwasontstaan ,maakt

de laatstaangehaalde schrjver zeer aannemeljk. Het is daarom
niet onwaarschjnljk, dat zj inderdaad sterk op desdichtersgemoed heeftgewerkt1).En ditmag welhetboven vermeld praatje
(aellicht van Daniël Mostart?2) over de baatzuchtige aanleiding
tot de m erkwaardige gebeurtenis in de wereld gebracht hebben.

Eindeljk behoorthetond.erwjsvermeld te worden van den uitmuntenden pastoor Leonardus Marius: een man, bj Roomsch en
Onroomsch even hoog geacht om wetenschap en karaktertbegaafd
m et evenveel schranderheid als overredingskracht. Deze gaf den
doorslag.
1,s5'ie op een'driesprong yst,

Zi
jn vedervolge,en ha
nd,die yederwi
jst,''
*

t schjnt wel,dat toen
Zong Vondel bj zjn dood in 1652; en '

hjzelf op den rdriesprong''van den twjfel stond,de hand van

M arius hem had overgehaald. Hoe hoog de Dichter hem stelde,

bljkt uit het gedicht op zjne mljckstaetsi''(V1 D.,b1.129);en
wathj aan hem verplichtwas,leeren onsdeze verzen:
!!W ie kon zoo harten winnen?
Door eendraghts band verbinden soo veel sinnen,
En stierenze,in dees zee
V an zwarigheên,aen een behoude reê!''

Qp die zee schjnthj allang gedobberd te hebben:voordathj
in de h>ven kwam. Reeds sedert 1630,ofzelfs 1622,is er in de

jm ,Portrettenrcx
1) Zie over Vondel'srrbekeering''J.-A.Alberdingk Thi
Toost Fcn den Vondel,bl.51--52 en 67-68. Ikachtdienszienswi
jzeaannemeli
jkerdan dievan Mr.J.E.Banck,diedevraaggeopperdheeft,ofTesselschade sgwellichtprotestantsche neigingen heeftgehad''(Vondelberdacbt,bl.
x

52),in welk feit hi
j dan eene reden van verwi
jdering tusschen haar en den
meeren meerKatholieken Von#elziet.
S) Zie Alberdingk Thi
jm ,Portrettenrc'l.Toost Fcn den Yrt
/l
k&/,bl.85.
Joxclksz-os'r,iNed.Letterk.,XVIIe Eetzw ,11,4e druk.
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onderwerpen en den geest zjner gedichten eeneverandering van
zjn gemoedsleven en zjne politieke en godsdienstige overtuiging
te bespeuren.szekermysticisme,vroegervreemdaan zjnezangent
doorademt nu zjne poëzy,en vertoontzich alsterker en sterker:
totdat eindeljk zjne gedichten reedsbljken droegen,dathy van
godsdienst veranderd is, alvorens hy n0g Openljk zjn vroeger
geloof heeft afgezworen; en , eenm aal openbaar tot de Roomsche
K erk overgegaan, geeft hy deze ruime stof om zich op deze aan-

winst te verhoovaardigen,wantt0tzjn dood t0e betoonthj zich
haarwarmen aanhanger en verdediger''1).
Die veranderde geloofsovertuiging m oge voor den Dichter eene

bron van inwendige kalmte geweest zjn, zjne uiterljkelevensom standigheden werden er niet door veraangenaamd. Zoowel de
heftigheid,waarmee hj zjin nieuw geloofvoorstond,alsdeomme-

keerin zjnestaatkundigebeljdenisverwekten opspraak en wrevel?
en deden hem m enigen vriend verliezen.
XZyne Roomscheit had zyn liefde tot den Staat en de vryheit
nietvermindert,''zegtBrandt2);maarzj had toch zjneopvatting

van beide zeer gewjzigd. Niet slechts keurde hj den opstand
tegen Spanje af; niet slechts hield bj op,den zegezang aan te
hefen bj Oranje's overwinningen; maar hj morde ook tegen de
bestaande orde van zaken. In 1644 schroomde hj niet,in een
gedicht op den oud-Burgemeester Joost Buick (IV,419),de Oude
Geuzen voorte stellen alshebbende in dertjd
't Oproerich graeuw alt'eerloos opgeruit,''

terwjl de Spaanschgezinde Regent geroemd wordt als sgetrouw
aen Godten '
tRecht.''Bleek daaruitzjnestaatkundigeovertaiging
reeds duideljk genoeg,in de Leeut
rendalers sprak hj haar niet
minder Onverholen uit.W eldra ging hj n0g verder. Toen in 1657
de Spaansche gezant D.Estevan de Gamarra Amsterdam bezocht,

deinsdehj ernietvoor terug,vrj duideljk zjn wensch tekennen
te geven, dat m en zich weder onder den scepter van den Spaanschen Alonarch mocht buigen. Niet alleen wordt de gezant

Mraerop menjaeren heeftgebeit,''

1) Van Lennep,Vondel's Wrer/
cen,1II D.,bl.624.
2) Leven rcn Vondel,uitg.van Verwi
js,bl.99.
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met bijzondere innigheid verwelkomd (VII, 27); maar den ondankbaren Nederlanders tevens voorgehouden, hoe vaderlijk de Koning.
hun genegen is,
"Die al den Peruaenschen schat,
Den zilverbergh, en goude vlieten
Met heele vlooten wenscht te gieten
In Hollants schoot" . . . . .

Daarop wordt dan vrij duidelijk onderwerping aan dien Koning
gepredikt. "Rti in," zoo spreekt de Dichter tot den Gezant,
"Rij in, onthaelt van out en jong,
En alle kunne, en arme en rijcke,
Dat al het Y zijn vlaggen strijcke,
Tel' eere van u w Meesters kroon.
Dees Stad twas al van outs gewoon
Zijn Grootvaers in haar schoot t' ontfangen."

Niet slechts Karel V, maar ook Filips II werd hier als Heer
gehuldigd en legde er
-

"ten steun van 't Recht del' vroomen"

den eed af in handen van den straks geprezen Burgemeester
Buick . . . . "Nu hopen wy" . . . . De natuurlijke gedachtengang
bracht mee : "ook uw Meester te huldigen"; maar dat ware dadelijk
oproer kraaien geweest, en daarom voIgt nu een slot, dat kwalijk
bij het voorgaande past.
Zulke gevoelens konden zijne vrienden niet allen verdragen:
't allerminst Hooft, wiens vader eene zoo voorname plaats onder
de Oude Geuzen bekleed had, en die er bovendien niet van hield
opspraak te verwekken.
Zij hadden drok met elkander verkeerd. In 1620 noemde Vondel
den Drost "die groote Apollo ~ die onze nederduytsche tale den
dagh en zijn treffelijck geslacht schoonder luyster geeft" (I, 166);
en de brieven van dezen toonen , hoe hoog hij den Dichter schatte.
Nog in 1630 staan beiden op zeer vriendschappelijken voet en in
vrij drokke briefwisseling 1); maar toen reeds liet Vondel zioh in
een zijner brieven over de Inquisitie uit op eene wijze, die IIooft
1) Zie Hooft"s Brieven, II D.,

u.

44, 49,74,197.
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vreemd voorkwam ,weshalven hj dat schrjven geheim gehouden
wilde hebben: daar men het paenstoteljck'' z0u kunnen vindenq
ofschoon hj wist:rdatdeschrjverzichaen geenkleentjenstoot''1).
In 1632 vraagt Vondel nog Hooft's oordeelover zjn werk 2),en
in 1634 laat deze den Dichter nog van zjnentwege vriendeljk
groeten door zjn zwagerBaeck3)5ja,zelfsin '36 ishetverkeer
tusschen beiden nog levendig4). Sedert schjnt het opgehouden,
althans minderdrok geworden te zjn,hoewelwj in 1641Yondel
nog in aanraking zien metBarlaeus5).
In 1643 of1644,hetjaar:waarin Vondelde Oude Geuzen had
aangevallen, was de breuk tusschen hem en H ooftvolkom en,en

had de laatste hem ,zooals hj zich uitdrukte,y
,zyn geuse taafel
verboden'':duszjn huisontzegd.En datdestaatkundehiervann0g
m eer oorzaak was dan de godsdienstmag m en uiteeneuitdrukking

van Vondel opmaken6), zoowel als uit het feit,dat Jan Vos,
ofschoon Room sch: evenm in als Tesselscha, die denzelfden gods-

dienst beleed,uit den Muiderkring geweerd werd7).
Avellicht ook meende H ooft, dat Vondel hem door ongepaste
bedreigingen ten voordeele van somm ige ppausgezinden'' in 'tGooi

had willen stemmen8). Hoe dit zj, in 1645 wasde Drostmeer
dan ooit van hem vervreemd , en liet zich ? toen Vondel weder

1) De geheele plaats luidt in den brief aan Baeck,van 25Aug.1631,
aldusLBrieven,11D.,b1.198):g?'tBoexken van d'inquisitieismy welkoom.
Vondele zeint er eenen kluchtighen briefby,dien ick U.E.toeschikke om
den deun ,ende quansuis te toonen dat van hier ook watnieuwskomen kan.
M aar die dient niet verslingert,om dat eea quaedtwillighe daer yetaensto-

teli
jx uitzuighen moght.We1iswaer,datdeschri
jverzichaengeenkleentjen
en stoot:maer om andere inzichten,hier te lang.''

2) Iloo
ft'sBrkven,11 D.,bl.282.
3) Aldaar,bl.370.
:) Aldaar,I1I D.,bl.142.
5) BarlaeiEpistolae,p.855,858.
6) Brandt vermeldt in zi
jn Levelt rcn Vondel, b1. 62, dezen briefvan
onzen dichter: Tr'
lk wensch Kornelis Tacituseen gezonten zaalig nieujaar,
en dewyl hy my zyn geuse taafel verbiedtom een onnoozelA ve M aria,zoo

za1 ik somti
jds noch een Ave Maria voor hem lezen,op dathy sterve zoo
devoot Catholyk,als hy zich toont devootPolityk.''

7) Van Lennep op Vondel,IV D.,bl.420.
8) Brandt,Leven rcn Vondel,bl.63.
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een zeer Katholiek gedichthad uitgegeven,buitengemeen schamper

Overhem uit1).
lntusschen waren de letterkundige vrienden, die, met Hooft,
Vondel gesteund hadden, voor en na gestorven. sonze Maecenaten sm elten vast. Reael leit in de W esterkerk;Plem ptBaeck,

Victorjn en Mostertleggen in deNieuwe Kerk onderde zercken
gekropen; een teken,dat wy volgen sullen:Godtgeve ter zaliger

ure. onze goede en wjze Grotius is oock al hene''3), schrjft
Yondel in weeke stemming in Juli'46 aan den Drostbj de toezending zjnerproza-vertaling van Virgilius.Uitden geheelentoon
van den brief bljkt,dathj vpörzijn dood verzoening wenschtej
en eene toenadering hoopte uit te lokken, waardoor ,de Staet-

sabbat(hunner)onderlinge kunstbroederschap''mocht eindigen.
Hooft vatte evenwel ,de hand, die hem Over de graven hunner

vrienden werd toegestoken'' (Van Lennep) niet aan, maar antwoordde op beleefd koelen toon.
Dat ook H uygens, die althans in den beginne niet hoog m et

Vondel geloopen had3), nu meer dan ooit den neus tegen hem

optrok, bljkt.W ant ofschoon de Virgilius (sMaro en geen kerkgeschil''4), aan hem was opgedragen, weerhield hj zieh nieter
het volgende puntdicht op te maken :

,!œ neisen ditboeck zi
jn even langh telesen,
En ditis wel soo langh,maar 'tsal soo langh nietwesen''59.

Ook Barlaeus liet zich zeer scherp over het werk uit6). Beider
critiek van de vertaling werp zeker niet door hun oordeel over
den vertaler getem perd.

Toch schreefVondelop Van Baerle,toen hj in 1648 overleed,
1) Boven,XVIIE.,1D.,bl.337.
Llooft'sfrïenen,IV D.,b1.205.
Zieb-v.zi
jn oordeelinl628uitgesprokeninHooft'sBrieven,11D.,b1.459.
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Zie V oudel's zoo even aangehaalden brief,bl.206.
Korenbloemen,Sneldicht,XVII B.,no. l3.

ln een brief aan Huygens heet het(Hooft'sBrieven,IV D.,bl.324)
,9Virgilium Vondeliilegisti,aut'
pft
fk
'
.
sffsaltem(!),verum exsanguem ,exsuccum ,
elumbem .Si legeret Augustus,non vindicarethunc M aronem a famm is,nisi
quid tu,docte Trebate,dissentis.f'
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een ljkzang1); maar de Opgeschroefde toon schjnt niet uit het
hart te kom en. Alleen in het slot is eene opwelling van gevoel,
a1s de dichter de onverstoorde vriendschap van Barlaeus en Hooft

gedenkt,die eenmaalo0k zjne vrienden geweestwaren2).Hooft's
dood heeft hj overigens niet bezongen;maar dat hj, ofschoon
hj r'tmisnoegent eens opgevat,langsaam aoei,en 'tgewaande
ongelyk niet licht vergat''(Brandt)t den Drost nooit geheel uit
zjn hart wischte,bljktuitden aanvang van hetbruiloftsversop
dienszoon3).Dathetverscheiden derdochtersvanRoemerVisscher
hem geen klank ontlokte: geeft nog geen recht te besluiten , dat

o0k tusschen haar en onzen Dichter verkoeling was ontstaan4).
De dood van Tesselscha m oest hem we1 geheel neerdrukken en

hem krachten lustontnemen om naar delier te grjpen.Na haar
verscheiden maakte hj in drie jaren haast geen verzen meer,
zooals Brandt reeds opmerkte.
M aar wat de nschrandre kindren''van LaurensBaeck betreft)met
d'oprechte sucht,

Die oytdeBaecken tot(hem)droegen,''

washetnu uit.W e1wordtin hetzelfdejaarhettreurspelSalomoil
,
aan Joost Baeck opgedragen ,m isschien uit herinnering aan

1,Soo veelerley genoten goed''5);

maar uit de opdracht zelf bljkt we1,datde persoonljke betrekking sinds lang had opgehouden B).
1) Vondel'
s Wor/
cen,V D.,b1.694.
S) Van hetgrafdesoverledenen sprekende,zegthi
j:
11M en houwe 'r in een'lauwerkrans
Dees letters op,ten roem des mans:
Hier sluimert Baerle neflkns Hooft,
Geen zerk hun'glansnoch vrientschap dooft.''
3) Vondel's Ilor/cen,V I D .,bl.368.
Qrken,V1 D.,b1. 127.
1) Van Lennep in Vondel's W'
5) Men herleze hetTsllankdichtaen Jacob Baeck''van 1628,Il1D .,b1.35.

G) ,TU'we onder de kunstbeminners gezekent,zalmetden zi
jnen,die
11,
1stin dusdanige stoflk plaghten te scheppen,ditnietongeri
jmtvinden,en
gelieven t'ontfangen metzulck een genegenheit,a1s het u opgedragen wort,

toteen bli
jck,datick bli
jve UweE.dienstwilligeJ.v.d.V.''(V D.,b1.709).

HET TWEEDE DEEL DER A'ERSCHEIDE GEDICHTEN.''
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Hoe Vondelzich dat alles 0ok aantrok,het had hem niet weer-

houden om metovergrooten jver szjnepen en kunst''aan zjne
nieuwe Kerk te wjden;en hj ging daarmee voort,geljk een tal
van dichten van grooter Of kleiner omvang getuigen. Dit lokte

van verschillende kanten heftige weerspraak uit.Yoornameljk was
dittergelegenheid van zjne Maria Stuarthetgeval.En nu moge
hetalwaar zjn,watJan Yosvan zjne tegenstandersgetuigt:
!!Hun tanden zyn,hoe hardtvan been,
Gelyk hun pennen afgesleeten,
Op Vondels vaarzen stomp gebeeten,

Gelyk een reekelop een steen''1);

zj wisten toeh te bewerken,dat hj op nieuw gerechteljk vervolgd , en tot eene geldboete van honderd-en-tachtig gulden veroordeeld werd.

W at misschien bj zjne vrienden n0g meer kwaad bloed had
gezet, was de uitgave van het zoogenoem de Grotius Testament,
waarin Vondel door uittreksels uit des grooten balli
ngs jongste

strjdschriften trachtte te betoogen,dat hj in 'tRoomsch geloof
gestorven was.M en beweerde nu , dat deschrjvertekwadertrouw
alleen datgeen uit De Groot getrokken had , wat hem diende, met

weglating van wat tegen zjne bewering streed;ja,dathj van
sommige plaatsen eene valsche vertaling had gegeven. Hj werd
van pm oedwilligh bedroch'' beschuldigd.
Dit alles werd hem op de scherpste en m eest grievende wjze
verweten in de voorrede voor een tweede deel zjnergedichten,
dat zonder zjn weten in 1647 hetlicht zag. In de ten jare 1644
uitgegeven Verscheide Gedichten had men Vondel's hekelverzen
en wat hj verder aanstooteljk vond,weggelaten. Die stukken
werden nu als tweede deel van dien eersten bundel uitgegeven ,

te geljk met andere gedichten, waaronder juist de zoodanigen,
welke de schrjversedertzjnegeloofsveranderingverwierpenliever
niet in het geheugen teruggeroepen zag. Dit smartte hem zeer,
vooral om de rvoorreden'' waarin men hem op de laagste en

grofste wjze zjne geloofsveranderingen verweet,die hj,z0o zei
1) lsAan d'algemeene Rymersofgalbrakers,toen J.v.Vondelhettreurspelvxn Maria Stuartuitgatt''Gedichten,(1126),11D.,bl.514.
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men,welmet den overgang tothet Jodendom k0n bekronen,z0o

hj nietkrankzinnig werd ofwellichtalwas1).
Dien kwaadaardigen aanvalhad dejeugdige GerardBrandtzich
1) Ofschoon het stuk door Van Lennep in zi
jn Vondel, V D., bl.542
vlgg.,weer is afgedrukt, acht ik hetbelangri
jk genoeg om hetgrootendeels
onderdeaandachtmi
jnerlezerste brengen.
Hier geeven wy u het tweede deel der PoLzy. De Poëtte noemen is,

mi
jns oordeels,onnoodig.EvenweldoethetdeDrukker;geli
jk ofe1k vaars,
ja elk woordtnietvolmondig genoeg sprak,en tekennen gafdatdeez'pi
jlen,
uit Vondelskookerquaamen.Ik zeg pi
jlen,om datzescherpzi
jn,enmeenigm aatl door 't H of,door Kerk,door den Reehtbank der viel-entwintigen,door
'tConcilie van Trenten,van Dort,door d'oude en nieuwe Bloedraadtheenen
vloogen. Deeze lklartiaalontziet niemant;maar yder beeft voorhem ,om dat
zy vreezen, dat hy noch de vyandt van al zi
jn vrienden zalworden:zoo

stantvastigishy in si
jn voornemen....
lleznosthenes plach te seggen: dat het begin van alle deucht,beraadtslaaging, en ooverlegging;het endt v6lharding is. Deeze beginseten heeftonzen

Poët wel doorkroopen.M en vraag datzoo veel Kerkken,a1shi
juiten in
gong;maar het endt zalmen zien,ten ende van si
jneleven:en si
jn laaste
aadem za1het begin en ende van si
jn volstandigheit wesen. lk weetniet
waar over ik my 'tm eeste zalverwonderen:oft oover den Dichter,oftover
de Dichten? dfeen zouw men zonder d'andren niet konnen kennen. W at ot'

men ooverhondertjaaren van si
jn vaarzen zalzeggen?za1men nietoordeelerl
dat *er meer a1s een Vondelmoet zi
jn geveest? oft, indien hetverdeelde
ltristenri
jk alti
jdt za1 moeten onderscheiden worden door de naamen van
Roome, van Geneeve, van Armillius,Jfezlno,en andren:zullen de naakoome-

lingen dan ook niet alti
jdt,wanneerzy si
jn beroemde dichten ondersoeken,
onder m alkander overhoop leggen:en yder tegens den anderstaande houden,

dat Hy hun geloof omhelstheeft?zal'teen yderuitsi
jn schriften ook niet
konnen bewi
jsen? ja zullen zommigen ook nietgelooven datHy,een Voorvechter van zoo veel Gelooven, zelf niet geloott heeft? of dit ook alzoo

waar:niet-te-min zullen zy allesi
jn vaarzen willen leezen....
-'
En dan Nolgteene opsomming van deverzen,diein hetdeeltjezi
jn opgenomen,vergezeld van opmerkingen,waarvan ik slechtsdeze afschri
jf:s:lllees
Zang-godin verandert meenigmaal van gewaadt''.
D an gaat de Schri
,j
ver aldus voort:
Deeze gezangen hebben wy u niet derven onthouwden. Oûtfangtze dan,

zoo a1s zy zi
jn:en bespeurtgy eenige onordre in deesverzaameling,zoo
denk dat het leeven van den Dichter ook vo1onordre,en billi
jk is,dat*k1*
geen verschil tusschen den Poët en si
jn werken zy.lk vertrouw,datmi
jLl
arbeit u wel behaagen sal,en w ensch dat het den Dichter slech zoo aange-

naam waar,indien het Hem tgeeniger ti
jdtonderd'oogen koom :wantdat
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vermetentOver wiens houding tegenover den beroemden man wj
later uitvoeriger zullen handelen.
00k W esterbaen kwam in een gedicht, getiteld Kracht des

Gefpp/'
,
s tegen zjne geloofsverandering Op,in denzelfden geestals
zoo een M ensch, die niet als Roome,Room e roept,die uitgodsdienstigheit

niet naar 'tautaar gaat, maar kruipt, si
jn oogen op een deelvan deez'
weereltsche vaarzen zal slaan,kan in my nietkoomen.Si
jn beezigheidtsal
hem hier wel aftrekken. Hy yvert nu te zeer om d'afgedwaalde leeden der

Roomsche Kerk in de schoot van haarlieve Moederteleiden.Nu schri
jft,
en wri
jft, en zweet, en draat'
t hy dach en nacht,om alsi
jn vrienden te
bekeeren, die medoogeu met hem hebben. Daar door was het,dateen der

weereltwi
jste en geleerdste Mannen van Hollandt sich deese woorden liet
ontvallen:My deertdes mans,die geenesdingseerdermoedeschjjntfeworden,
dan der ruste. Waar wi1 'tnoch met Hem heenen?waarzalsi
jn onrustige
razerry endigen? watdwaalweg sa1hy nu al weêr in slaan? ofhy welweet
wat ter rechter of ter slinkker handt is? eenige vreezen datH y noch we1
Joodts mocht worden.lk vrees watanders.iklontaigneverhaalthetram pzaalig
ende van Tasso....Ik zorge dat het metonzen Poëtnietbeeterza1aooopen:
indien hem slech noch nieterger beschooren is.H y begaatalreedem islaagen,

die men van niemantalsvan een zinneloosebehoorden tedulden.Ten bli
jft
noch by geen mislaagen.Si
jn moedtwilligbedroch beginthaarroltespeelell.
De toomeloosheit van si
jn ongebonde pen,misbruiktde goudeVryheit,die
Hollandt voor vrienden en vyanden bevochten heeft. Dit is de pen,die het

schrift dat de naam van Grotius Testament voert, ter weerelt bracht. Het

lustmy nu si
jn onbeschaamtheit in ftlicht te brengen,en aan te wi
jsen,
door wat valscheidthy de Hollanders heeft getracht in tescherppen;datden
Heere De Grootzoo Papistwas,a1s H y is. M en kan my te gem oedtvoeren,
dat dit hier niet voegt voor si
jn Poëzy: maar men hoor hem selfhier op,

daarhi
j seit:
M%
jnyrer dwaaltvan 'fspoor,hy slachtden Predikstoei.
Mi
jn yverslachtdesi
jne,hetmoet*ernu meêdoor.Hy heefthetzich self
op den hals gehaalt,met dingen te schri
jven op denaam van een ander,
die nooitsulcx dacht...''En dan volgthetbetoog,datlk niet noodig reken
over te nem en om den geest der V oor-reden te doen kennen, die aldus
besloten wordt:
11Bescheyde Leezer, ik misbruik uw geduldt. V ergeef voxoxlu dat hy u
bedroogen heeft: en my dat ik u zoo lang ophieldt,om 't bedroch t'ont-

dekken. Vetmaak u,naa 'thooren van dus lang een Voor-reeden,in si
jn
onnavolgeli
jke Saterdichten.en geloof:dathy beeterPoët,a1sTheologantis.
Vaar wel.

Uitzz
lz/n boekrertrek,den eersten dach twn denjaarel647.

P.

154

HATELIJK PUXTDICHT.

de schri
,j
ver der pvoor-reden'', en daarachter stond hetvolgende
puntdicht afgedrukt,dateene toespeling bevatteop Vondel'sspreuk

Just'
us #(f: ririt,en metdezelfde letter P.was onderteekend,die
o0k onder de svoor-reden'' stond :
,!Zoo een rechtvaerdig mensch door het Geloove leeft,
Hoe zeeker gaetgy dan,Heer Vondel,boven and'ren !

Gi
jhebtstraksweereen nieuw,alsu hetoud begeeft,
De beesten dyen best,die veel van wey verandren.l'

Men ziet, hoe 'sDichters openheid en jver hem velerleileeds
en onaangenaamheden verwekten. Hj kon hetzich getroosten in
het bewustzjn,dat hj streed voor wathj waaren goed achtte.
Bovendien bleefhj zjnen aanvallersnietsschuldig,enzjneslagen
waren geduchte slagen, want niemand was als hj meester van
taal en vorm. Reedsop hetjaar 1640 zegtzjn levensbeschrjver,
dat hj stot op den hoogsten top van den Hollandtschen Parnas,
door langduurigen vlyt en daaghelyksche oelening , scheen opgestegen ,en dat al die zich hier te lande nu met dichten bem oeiden ,
hem in de laaghte m aar van verre naooghden , en langs d'aarde
kroopen , terwyl hy boven de starren zweefde. W ant in hem zagh
m en zaaken uitblinken , die in geen' van al de Nederlandtsche
D ichters deezer eeuwe zoo overvloedig in allen deele plaats hadden :
dat was zuiverheit van tale,klaarheit en kortheit van zinuitinge,
kracht van redeneeringe, rykdom van aardige vonden ,en eindelyk-

zoetvloejentheit met hoogdraventheit;twee dingen die zelden in
'tdichten t'zaamengaan''1).
Die verdiensten werden eindeljk in 1653 openljk gehuldigd,
toen een honderdtalschilders,poëten en kunstvrienden,uitmakende

de pbroederschap?doorKretsersraadt''opgericht:):onder 'tpre1) Brandt,Leven van Vondel,bl.61- 62.

2) Zie Jan Vos, Zeege der Scbilderkunst, Gedichtelt, 1 D.,bl.206,waar
het heet:

't Zalgrimm elen van Schildersen Poëeten:
D eez'zullen in dithooft der watersteên,
Een broederschap,door K retsers raadt,oprechten:

Om u CdeKunstjop etjaargeti
j ten dienstte staan.
Briezd za1,tot sieraadt, t'
estonnen vlechten
Van speel- en bou-en wapenttligh,en blaàn
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sidium van Joan Huydecoper, den Dichtcr, ter gelegenheid van
het door hen gevierde St.Lucasfeest,als gFeniksvan 0ns Landty''
plechtig met een lauwerkrans kroonden.

overigensbaarde hetleven Vondelnietveelrozen. Zjne zaken
gingen sedertden dood zjnervrouw hard achteruit:diederzjnen
n0g meer. Hj had nameljk een zoon, pdie kleen van geest en
1os van hoofde was''(Brandt),en eene vrouw getrouwd had,die
veel geldts verdeè''1). Aan dezen had hj, toen hj op jaren
kwam , zjn kousenhandel overgedragenqmaar toen de zoon het
door slechte huishouding zoover gebracht had, dat zjne nering
te niet, en hjzelf bankroet stond te gaan, redde de vader zjn
goeden naam , pgroote som men voor hem betaalende''1 men zegt
wel 40000 gulden.
Door dit alles had de Dichtert die inmiddels een zeventiger
geworden was, te nauwernood m eer m iddelen van bestaan , en

moest om eene betrekking bedelen 2). Door tusschenkomst van de
Van lauren oflkren op uwe altaaren.
Zoo wordtuw Faam behoedt voor ondergang.
Apollo zalhier met Apelles paaren.
De Dichtkunstmet haar Dochters M aatgezang.
H ier zietm en Rem brandt,Flink,de svit,Stokade

Daarvan derHelst,de Koningen,Quillien,
Van Loo,Verhulst,Savooy,van Zi
jl,wiensdaade'
In 'tkleen zoogrootzi
jn datde Doodtmoetvliên:
M en ziet er Bronkhorst,Ka1f en Bol uitmunten;
En Graat en Blom en die penseelen plet,
Veelw aarder schatten dan de heldre punten
V an dierbaar diamantin goudtgezet.''

1) Deze zoon huwde in 1643;zi
jneeerste vrouw stierfin 1648,hem drie
kinderen nalatende. In 1650 ging hi
j een tweede huweli
jk aan metBaertje
Hooft.Men leze over dezen zoon vooralUnger, Vondeliana Loud-Holland 1V,
bl. l16 vlg.) die verschillende documenten mededeelt,waaruit nietalleen
bli
jkt,dat de jonge Joost een slecht koopman wasen doorzi
jn ongeregeld
leven en slecht beleid veelgeld verloor,maar die ook geene gunstige getuigenissen aQeggen van Baert
je'sgedrag en van hunne onderlinge verhouding.
2) Unger deelt t.a.p.kbl. 121) eene notarieele acte mede(d.28Juni
j
l673) l,die zegt hi
j een eigenaardig licht werpt op Vondels laatste

levensjaren.Naar het sehi
jnt, was hetkapitaalvan zi
jnedochterAnnavol-

doende om er m et haar vader zuinig van te leven. V ondel kon dus llet

grootste gedeelte van zi
jne bezoldiging gebruiken om denogonvoldaan g0-
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echtgenoote van den Burgemeester Yan Vlooswjk,eene geletterde
vrouw,liefhebstervan hettooneel1)en zelfdichteresZ),werd hj
den 31en Januari 1658 tot Boekhouder in de Bank van leening

aangesteld: hetgeen hem een voor dien tjd gansch nietgering
jaarljksch inkomen van zeshonderd-en-vjftig gulden bezorgde.
Dat hem het werk, 'twelk hem hier was opgelegd,verdroot,
za1 niem and verwonderen ; evenmin , dat de oude man , die niet
voor prozaïsch practischen arbeid in de wieg gelegd scheen , de
boekhouding dikwerf voor 't verzenm aken yerzuim de. Toch hield

hj het bj de Bank tien jaar vol,en werd eerstin 1668,met
behoud zjner wedde,emeritusverklaard.
ln dietienjaren waszjne dichterljke scheppingskracht,ondanks
zi
jn hoogen ouderdom ,nog niet verminderd. Behalve een ta1 van
gedichten van geringeromvang,bewerkte hj in dittjdperk zjns
levens niet minder dan veertien,z0o Oorspronkeljke alsvertaalde
treurspelen,en gaf bovendien den geheelen Virgili'
us uit,in H 01-

landsche dichtmaat vertolkt,benevens drie groote leerdichten 3).

En h0e krachtig zjn geestnog was,bljktallerwege.W elklaagt
hj reedsin 1657,toen hj zeventig jaarot
zd was (V11,593):
!!Mi
jn ouderdom worttraegh in ftsti
jgen,
H ier valtParnas te steil en spits;*'

bleven schulden van zi
jn zoon tebetalen.'
Indien hetnog noodig is,bewi
jzen
voor Vondel's nobel en eerli
jk karakter bi
j te brengen,dan zou deze acte,
dunktmi
j,bovenaan geplaatst moeten worden in de ri
j van dergeli
jke bewi
jsstukken. Op zeventigjarigen leefti
jd een nietonbeteekenend vermogen weinich meer dan veertig duizend gulden''zegt Brandt- te oflkren,daardoor genoodzaakt te worden uit nood een ondergeschikte bediening aan te

nemen, die voor hem s,meerdan tienjaren een halvekerker''wasgebleven
en dan nog,steeds met het doelvoor oogen, den naam Vondelonbesmette

houden,van hetbetrekkeli
jk geringe traktement,jaarli
jks,gedurendeveertien
jaren, de schulden van Joost af te lossen, zulk een handelwi
jze is zeker
boven allen lof verheven.''
Vondelschildert haar in de opdrachtvan den .
Lepbta(VIlID.,bl.9)als
Die Franschen,ltal
jaenen,
A ls Neêrduitsch dicht,in hunne spraeck verstaet,
En m enighmaeltooneelen zagh in traenen.''

2) Verg. het bi
jschrift van Jan Vos op haar portret, Gedichten,(1726),
1 D .,bl.250.

3) De Bespiegelingelt rcn Godt e?) Godsdienst, .lobannes de Boetgezant,de
Heerll
jkheitderXerke.
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toch gaf hj tien jaar later: in zjn Noalt,n0g hetbewjs,h0e
gemakkeljk hj beschikte over skeurigheid van diktie en hetliefeljke der Poëzy'' (Yan Lennep):getuige,ondermeer,die dartele
en toch z00 aandoenljke zang uithetderde bedrjf:
!!Zou hetalzincken en vergaen,
W aer bleefde zwaen?
Avaer bleefde zwaen,

Dezwaen,datvroli
jckewaterdier,
N oit zat van kussen?
Geen watren blussen
H aerm innevier.
'tLust haer te nestlen op den vloet.
Zy queecktden gloet,
Zy queecktden gloet

Methaerevroli
jcke wederga,
En kipthaere eiers,
En acht geen schreiers,
Noch vreest geen scha.

Vliegendejongen zwemmen me,
Door stroom en zee,
Door stroom en zee.
groeitin 't levendigh element,
En wast de veêren
En vaert spansseeren
Tot 's levens endt.

Stervendezingtzeeen vrooli
jck liet
Iu ft suickerriet,
ln 't suickerrriet.

tartdeni
jdige dootuit11,
1st,
M etquinckeleeren
En triomfeeren.
En sterftgerust.
Stervende zoeckt haer Qaeu gezicht
Noch eens het licht,
N och eens hetlicht,
Den bruitschat van de natuur te leen
Aen elck gegeven,
Om b1y te leven.
Zoo vaertze heen.''

KlinktditnietalsdesDichterseigenzwanenzang? Evenwelhi
jging
nog voortsmetquinckeleeren.''En zoohj opzjn drie-en-tachtigste
jaar,in eenlierzangaanGeeraertBickergewjd,aluitriep(XI,270):
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1,1ck wenschteeen'liertoon op mi
jn snaeren
Te zetten,u ten dienst alleen:
M aer d'ouderdom ,te zwack,m oet zwichten.

Degeestbezwi
jckt,en kan nietdichten.
De wilis groot,de maght is kleen,''

toch bljkt uit het vers zelf,hoewel over 'talgemeen nietdichterljk van inhoud, dat er nog spranken van het oude vuurbj
hem
konden schitteren.Ja,als hethartsprak,vond de oude man,
$

Ook n0g een jaarlater,zjnekrachtterug,om d?nYstroom vanzjn
geesteljken zoon Antonides met een lofdichtte vieren (XII,26).
En in datzelfdejaar1671,hetvier-en-tachtigstezjnsouderdoms,
gaf hj zelfs nog eene dichterljke vertaling van de Herscheppïzl.gd/l van ovidius uit, zeker al vroeger vervaardigd,m aar die

.

hj nu in hetlichtzond,doorzjnenjongen kunstvriend Antonides
)overzien''(XI,272).
Nog hing hj de lier niet aan de wilgen. Tot zi
jn zeven-entaehtigste jaar sehreef hj gedichten, die getuigen, dat hj nog
een warm deel nam in hetgeen er in enger ofwjderkring om
hem voorviel. Sedert verboden hem degeneesheeren àllehersenwerk.

In de laatste jaren zjns levens was hj door verzwakking aan
huis en stoel gekluisterd:zjn grootste genoegen bestond in het
bezoek van vrienden, met welke hj overden ouden tjd praatte.
Daaronder de zonen van zjn overleden vriend Plemp, Gerard
Brandt,met wien hj zich, na eene vrj langdurige staking der
onderlinge betrekking, weer verzoend had, voorts Antonides en

de schilderFilips De Koning. Eindeljk ging zjne levensvlam den
vjfden Februari 1679 zachtkens uit:toen hj den ouderdom van
ruim een-en-negentig jaren bereikthad1).
Hj werd te Amsterdam in de Nieuwe Kerk,in hetgrafder
zeer met hem bevriende familie Blesen begraven. Kort na zjn
verscheiden werd zjn Joseph op den Schouwburg vertoond,voorafgegaan door een.voorspel van de hand van G.Bidloo, getiteld :
Joost zwzl Vondels Zycàyfccy, waarm ee den Diehter eene passende
hulde werd gebracht.

1A
) Volgens mr.N.De Roever (Vondels Ster/hulsin:Amsterd.q
laarboekje
voor geschiedenis en letteren, 1888) in het huis srde wittemolen,Singel20l
bi
jdeHuiszittensteeg.''

V1.
K R l T l E K.

ln alle dichtvormen heeft Vondel zjn talent beproefd:zoowel
in de epische en dramatische a1s de lyrische poëzie. In deze

laatste soortvooralheefthj uitgeblonken a1sgeen ander.
Op episch gebied heeft hj niets t0t stand gebracht,ofschoon
hj meermalen van heldendichten zwanger ging,waarvan één half
voldragen was.W j laten Johannesde Boetgezantbuiten rekening,
'tgeen weleen episch verhaal,eenedichterljkelevensbeschrjving,
maar geen eigenljk Epos is. Nog minder staan wj stil bj de
leerdichten, welke niets dan den Alexandrjn met het Epos gem een hebben.
Toen hj nagenoeg het toppunt van vermaardheid bereikt had,
omstreeks 1632, wenschte hj het voetspoor te volgen der groote
dichters van Homerus af tot Tasso toe, en zette een heldendicht

op touw ,datden tochtvan Oonstantjn den Grootenzoubezingen.
Aangemoedigd door Huig De Groot, werkte hj er vljtig aan
voort.In 1634 was hetvjfde boek voltooid,dathj op hetMuider
slot ging voorlezen 1).Hetgeheelzou psespaerboeken''omvatten 8).
W einige maanden later,in Februari- volgensUnger in Januari-

1635,Wierf zjne echtgenoot; en ofschoon ook haar schim hem
scheen t0e te roepen : ga voort:
En wil uw'heldenwerk nietstaecken!''

toch had zi
jn scouragie eenen krak gekregen:'' zooals hi
j
1) Hooft's Brieven,1IID.,bl.8.
2) Ziehetgedichtaan De Willem ,Vondet's Wferàen,1I1D.,bl.159.
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waarschjnljk in 1635 - aan De Grootschreef1);en,het rheldenwerck''bleef liggen, zoolang totdat hj met het afgewerkte
gedeelte geen vrede meer had, en het - h0e veeltjds erook
aan ten kostewasgelegd verscheurde2).
Hetvaltte betwjfelen,ofditeen wezenljk verliesvoordeKunst
geweest is,daar alles ons leert,dat zelfs b'
j Yondel'sbeschrjvende poëzie het lyrisch elem ent den boventoon had. Hoe dit ook

zj,later, in 1660, schjnt hem op nieuw ,ondankszjne hooge
jaren, het plan t0t een heldendichtte hebben voorgezweefd,dat
den strjd tusschen Civilis en de Romeinen zou bezingen,maar
waarin geheel het roemrjk tafereel van Neerland's geschiedenist
bj wjze van voorspelling,zou zjn ontrold3). Dat er niets van
kwam , zal niet verwonderen,als m en overweegt,wat sedert aan

zjnepen ontvloeide.
Den geheelen rjkdom van zjn dichterljken geestleertmen het
best kennen uit die lange reeks van lyrische ontboezemingen , zoo

veelzjdig van inhoud a1s verscheiden van vorm , die van zijne
1) Uithetantwoord van DeGrootvan 5Juni,waarin hi
j Vondeleenige
inlichtingen geeft omtrent spelen der Grieken en Romeinen

wordt volgens

Unger Loud-Holland,I1,bl.295)demeening van Van Lennep ten stelligste
weerlegd,als zou Vondel's 1:
1st om aan zi
jn heldendicht voortte werken,
dtlor dit verlies gebroken zi
jn.Integendeelscheen Vondelopgewekter dan
ooit.Eerstjaren laterzouden andere oorzaken hem van zi
jn plan doen afzien.
Zie volgende noot.
2) Onderde redenen,die hem daartoe noopten,mag die gegolden hebben,
welke Oudaan van Vondel's vriend D.DeBreen,vernomenhad :datdeDichter

had lybeginnen te zien,dat Konstanti
jn zoodanig de man nietwas,a1shi
j
zich in 't eerst w el had ingebeeld, en voorgestelt, en dat het m ethem ,

Vondel,voornamentli
jk begon tehaperen,toen hi
jaan 'tstuk van den zoon
Crispus,metde Stief-moederFausta quam ;bei
jde daarovervan lfonstanti
jn,
dfeerste uytblinde driften minne-i
jver,en d'andere ui
jtheetewraakzucht,
ter dood gebracht; daar hi
j met goed gevolg niet van zag te maken,om
zi
jnen Held bui
jten opspraak tehouden,ofvoorzoogrooten hei
jlig te doen
henen gaan,als hi
j hem in fteersthad opgeheven,doch wathiervan zi
j,
wi
j moeten dit, geli
jk veel onzekerheden,de invrindselen desti
jdsbevolen
laten.'fZie den brief van Oudaan aan G.Brandtvan ll Dec.1682 bi
jDr.
G.Penon,Bl
jdragen enz.,11 D.,bl.139.
2) Ziedeopdrachtvan zi
jn Virgiliusaan BurgemeesterDeGraef, '
hlorlzn,
I1I D .,bl.133.

WELKE GEDICHTEN 0XS KOUD LATEN.
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jeugd t0t aan zjn graf,meestendeelszooweluitzjn hartalsuit
zjne pen zjn gevloeitl.
Aan al wie dien schat ook maarvluchtig beschouwd heeft,moet

het wel metonweerstaanbare krachtin het00g springen,datwj
met een waarachtigen dichter te doen hebben: met welk voorbehoud m en dien lof 00k m eene te moeten beperken.

Staan wtj in de eerste plaatsbj ditvoorbehoud stil,en hooren
wj v/lrde heiligverklaring ook desDuivels advocaat.
Een dichter, die zooveel geschreven heeft a1s V ondel,kan zich

onmogeljk overalgeljk zjn gebleven. Nietzelden heefthjjzeker
de pen alleen opgevat, omdat zjne maatschappeljke stelling dit
meebracht; 0ok we1omdathj 'tgepastrekende hulde te brengen
aan een dier aardsche gGoden'', wier bescherming dichters en
dichtkunst in die dagen z0o vaak behoefdenqof omdathetgebruik

bj bruiloften uitvaarteen verseischte,en men heto0g bj v00rkeurop hem sloeg 1);soms misschien ook alseenvershem besteld
en betaald werd.
De laatste veronderstelling heeftniets beleedigends in:het was

eene gebruikeljke zaak. De meest gevierde dichters hebben er
zich niet aan gestooten : Barlaeus ontving zoowel a1s Jan V0s
voor somm ige gedichten een zreëel com pliment;'' en we weten

buitendien,dat Yondel voor zjn werk somsnietalleen een vereerend geschenk ontving2).Ishetdanongerjmdteveronderstellen,
dat dit m eermalen geschiedde?

W aareen gedichtop diewjzeontstond,laathetonsnietzelden
koud,geljk de Dichterzelfzekerkoud bleef.Maarwaaroprechte
geestdrift hem naar de lier deed grjpen,waar zjn hartsprak,
en innerljke aandrang hem t0t zingën noopte, daarzethj o0k
ons in vuurt sleept ons mee , en dwingt ons sympathie en bewondering af.

1) Verg.de wool'den van Heinsius,boven,XV1Ie Eetlw ,I D.,bl.62.
jnLeven,
2) De geschenken,doorVondelontvangen,vermeldtBrandtin zi
bl. 1l0- lll.Daar ziet men in de noten, dat hi
j vooreen vorsteli
jk bruiloftsvers van Burgemeesteren eens 100 gulden ontving;en toen in 1662 de
Keurvorst Maximiliaan van Beyeren Amsterdam bezocht,betaalde de Regeering hem voor een gedicht op dat bezoek dertig gtllden,en de K eurvorst

E
zelt
'- een gouden ri
jder!
JoxclksLox'
r,iWed.Letterk.,XVIIe Eelzw , 11,4e druk.
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De stukken, welke 0nshetminstaandoen,zjn doorgaansdies
waarin hj zjn eigen gebrek aan warmte onder de herinneringen
aan het classieke heidendom tracht te verbergen. Hj sloeg dien
toon meestal aan, waar hj het woord richtte tot die voorname
personages, voor wie hj alsAmsterdamsch burgerman een slaafschen eerbied koesterde, dien hj in depractjk nooitheeftafgelegd, h0e hoog hem de vrje borst o0k klopte, als hj in het
afgetrokkene over de verhouding van den kleinen m an t0t de

DGrooten''mjmerde1).
HOe koud laat 0ns b.v.niet dat statige,heidensche bruiloltsvers

1) Als hi
j zelf in l628 in Duitschland aldei
jseli
jkhedellvan den oorlog
gezien heeft,roepthi
Juit(lI D.,b1.681):
Heer,hoe lang,hoe lang hebt ghy besloten
Den aerdboôm tot ecn'roofte gcven aen de grooten,
-eet.?
Mrier staetsucht's vollecks vleesch als roest hetyser 5r1.
D'onschuldige gem eent' die staetop bloed en sweet

Hun overdwaelschepracht.Om meteen pop te pri
jcken
Dewi
jde wereld word een kerreckllofvolli
jcken''enz.
Hoediep hi
jechterboog voordiezelfdejrgrooten'',voor
Datgoddeli
jck gezagh,datuitde wolcken straelt,''
bli
jkt b.v.uit zi
jn kruipend vers op Koningill Christine van Zweden (V1y
l59) ofdeieemendelofzangen op Karel11van Engeland (V1I1,l07,l19);
niet het minstuitzi
jn ttAntsterdams Wellekomstce??zt
jn f.
îtl
tw/
ie.
yc
,
@,f'waarwi
j
regelsalsdeze aantrefl
kn (II,672):
Mi
jn Burgery
Sa1in 't hart met oFer-vier
Fredrick Henricx 1ofvermeeren

En si
jn'groote Godheyd eeren.''
En 'twas niet alleen voor vorsten en gekroonde hoofden, dathi
jzooen.
ontzag had:voorde stedeli
jke Regeering van Amsterdam in etbi
jzonderligt
hi
jin hetstofgeknield.Reedsin 'tbegin van zi
jneloopbaan,bi
jdeopdracht
van zi
jn Ht
krusalem Verwoest aan Burgemeester Hooft, beweerde hi
j g,dat
geen verstandige zicll m ct recht zal belgen dat Ts-y oorzaeck nemen in uw e
E. persoon te verheFen cn al
s qen te sft/tlen de zeer heusche en beleefde
Regeeringe, onder wiens vleugelen wi
j zoogerustmoedigh hebben geschuylt'+

(1, 665). En zoo bli
jft het tot op zi
jn ouden dag: uitnagenoeg alzi
jne
opdraehten en uitzoomenig bruiloftsverszouden staalt
jeszi
jn bi
jtebrengen
van zi
jn eerbiedig opzien totdat

eerli
jck bloet
Ter heerschappy geteelt,gequeekt en aengevoedt.,*'

4VID.,b1.641)datonstotwalgenstoeverbaast.
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bj het tweede huweljk van Hooft,waarin hi
j 0.a. Venuslaat
zeggen (11,642):
Doen 't my

Geluste mi
jnen soon in DuytschepoLsy
Te sien volleert,ick hem te M uyden ley ter scholen,

En lietden leerling 91Hooftderdichteren bevolen-''
M aar H ooft was o0k de voornam e Burgemeesterszoon ,de statige,

aristocratische Drost; en zoo iemand vrjde of trouwde niet a1s
een gewoon m ensch : zelfs

!,ftLippendrukken ishierdrosteli
jck!''

En h0ehaaltmen de schouders0P bj 'tbruiloftsdichtopRidder
Adam Yan Lockhorst (1V,32)1 of bj dat,tereere van Jonker
Jan Van W averen,z0o A'0ldeftigemythologische onnatuur (VIl,
658),en bj zoovele anderen.
Tegenover dergeljke personen moesthj hoogstfatsoenljk zjn,
en daarom spreekthj hen op hun eigen trant aan,
En pri
jstvooronzen Godteen hoop verdichteGoden.
''
En waar hj dien burgemeesterljken kli
nkklank terzjde laat,
geeft hj, onder geljke omstandigheden, bj gebrek aan vuur,
vaak niets andersdan berjmd proza.(W eetiemand b.v.ietsPlatters dan het bruiloftsgedicht voor Joan Yan de Pol(111,294)8

Dat dit o0k het yeval is,waar de Dichter verzen gesmeed heeft

op alledaagsche voorwerpen,spreektvanzelf.Menlezebjvoorbeeld
slechts het gedicht op eene tafel met mozaïeken rand (XI,626).
Leidt gebrek aan inspiratie som s tot platheid ,niet zelden o0k
t0t opgeblazen bombast,die bovendien een gevolg isvan tew einig

ontwikkelden smaak. Concettiwaren te Vondel'stjde in de mode,
en hj heeftook daaraantoegegeven,b.v.in dezenregel(IX,402):
De straelvan 't oogh bereickt wat 's winckbraeus boogh beschiet'.

Valsche smaak is het?a1shj in een derkoren van de1ft/q/7d/&?d
van de bloeddroppelen der martelaren zegt
!,ATen drinckt by Uodt uitgoude koppen
Verzetmet dees gestremde droppen;''

of als hj in de opdracht van Peter 69,3 Pauwels de bladen van
't M artelaarsboek noem t:
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lelien metrozen overstroit,

Spierwitsati
jn metmartelincktbeschreven.
''
Dat valsch vernuft gaf hem o0k dezen regelin depen bj 4e

uitvaartzjner kleindochter Maria:
11Hethemelsche uurwerck telt geen stonden''1).

Volm aakte bombast, Of, wil m en 't m et Van Lennep liever
Xhyperbolisch''noem en,is dit couplet uit het gedicht op de Beurs

van Amsterdam (lV,25):
U w veder,op 'tpapier gewent,
V lieghtvan het een aen 't ander endt
Des aertboôm s,en beschaduwt d'assen
Des hem elkloots van wederzy.
Zy vlieghtde weereltzelfvoorby,
En zietden dach vergaen,en wassen.''

Zonderling klinkt zeker ook deze plaats uit de Inwydinghe rcp,

'f Stadhuis (VIt662):
11Terwi
jlelck elementvan bli
jschap juichen zal,
D e hem elhuppelen ,en alle starretransen
In 'tronde,alshant aen hant,rontom ons Raethuis danssen.''

Ofin het gedichtop den Zeetriomfvan 1666:
!!Alsofd'afgront,uitzi
jn kolcken
Opgedondertdo1van spi
jt,
W eckte een'nieuwen reuzenstri
jt.
''
Ik durf daarbj de woorden voegen, die in den Jeptha de
Hofpriester tot den Levytricht:

11Beschry terstontden postmuil.Vliegh den ti
jt
Metkrachtvoorby''2);

1) lk kan mi
j nietvan den weg aflaten brengen doorVan Lennep'saan-

teekening op dit vers,X D., 165:rlfraaie regel,'t onthouden w el waard.''

2) Vondel gebruiktdeuitdrukking ook elders,b-v.in hetgedichtop den
kerkbrand van 1645:

11Hoejaeghthetvier den ti
jtsoo snelvoorbi
j:''
maar daardoor is zi
j nog nietgerechtvaardigd. Den.wind voorbi
jstreven of
rennen,zooals in ftbegin van Ludfer, ofX D.,b1.480,isverstaanbaar;
maarden ti
jd?
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voorts het bekende
~,Ick

ben met eenen doot voor al mijn leven vry;""

uit den Gysbrecht, hetgeen misschien de (minder j uiste) poetisehe
inkleeding moet zijn van de platte gedachte, die Vondel voor den
geest zweefde, en die hij in de Leeuwendalers dus weergeeft:
~,Wie

sterft, die is zijn kost gekocht.

Ja, ik vrees zelfs er het altijd zoo hooggeroemde vers uit den

Lucifer onder te moeten rangschikken:
"vVie is het, die zoo hoogh gezeten
Van tijt noch eeuwigheit gemeten,
Noch ronden"
0

0

0

0

Mij geeft het althans geen denkbeeld van Gods grootheid, dat
hij noch door den tijd, noch door de eeuwigheid bepaald is
(gesteld aI, de eeuwigheid ware een maatstaf); dat bij dus noch
tijdelijk, noch eeuwig is. En Vondel had weI gelijk, toen hij
elders zei 1):
"Geen wezen kan men ons betoonen, of de tijt
Besluit het in zijn ronde, of "t sprei t zich overwijt
Zoo wijt als d" eeuwigheit, en voor en na onendigh,"

Zou de dichter zich bij dergelijke klinkende maar zinledige
woorden, die hem nu en dan ontsnappen, niet moeten rangschikken
onder hen, die, naar zijne eigen woorden, »kunstig zwetsen, doch ....
met woorden van anderhalven voet lang, of een doorgaande bravade en louter blaeskaeckerye?" En denkt men, als men ziet,
hoe velen dit fraai en verheven vinden, niet noodwendig aan
hetgeen bij er op volgen laat: "A.ldus winnen ze gunst by den
slechten hoop, die den mont vergeet toe te doen, en gelijck naer
hemel val gaept" 2)?
Uit die neiging tot het hoogdravende is het te verklaren, dat
Vondel in zijne treurspelen dikwijls de fout begaat van al te
dichterlijke uitdrukkingen en beelden te leggen in een mond ,
waarin die geheel misplaatst zijno De poetische vergelijkingen van
1) Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst, ll7"erken , X D., bl. 405.
2) Aenleidinge ter Nederd. Dichtkunste, Werken, VI D., bI. 46.
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den bode in den Gysbrecht zjn een ieder bekend; maar wj
vinden ze overal.Reedsin hetPaseha wjzenwjophetweegeklag
van den Egyptenaar in 'tbegin van hetvierde bedrjf;voorts op
de beschrjving van Ursul door Juliaan in de Haeghden; op de
eerste tirade der Levyten in hetvjfde bedrjfder Gebroeders,of
de rei der StaatjoFeren in het tweede van Maria Stuart,ofde
kunstrjke beelden in den mond der Pisaners in het derde van
Salmoneus,en meer anderen.
Tegenover het al te hoogdravende steekt het platte sterk af,

dat, in ons oog althans,de gedichten van Yondeldikwjls ontsiert. In een gedicht op het portret van Jonkvrouw Van Rjn
leest m en :
1,D at poesligh en gezult albast

Desblancken boezems,ô datsopje
Van schaepestremsel,leckerkropje''....

Van Lennep schreefdaarbj deze noot(V1I,24): pzulk een val
van 't verhevene in 't platte treft men zelden ofnooitbj Yondel
aan.'' Dit is evenwel eene verblindheid , alleen te verklaren uit
al te groote ingenomenheid m et een onfeilbaar genie; want op

platheden stuit men te midden der meestdichterljke wendingen
z0o dikwerf, dat het moeiljk valtzich t0tweinig voorbeelden te
bepalen.lk geef er enkelen op den tast:

11Zi
jtghe kri
jghsmans,haeltuw staerten

Nietverbaest,a1sreekelsin''(V1,148).
!,En SintMatheusstonck gelyck een tollenaer''(V1,148).

In hetschoone gedichtop de inwjding van 'tStadhuis,betreurt
men regels a1sdeze (VI:695):
Om 't out Stadhuiste noemen

By zi
jnen rechten naem ,en zonderteverbloemen
D ie rotte vuiligheit van ftafbreck:och,watw as't?

Een i
jsli
jck rottenest,zich zelfeen overlast.-'

Elders (VI1,606)heethet:
!!W atwasde glansvan etRi
jck,
Die flus zoo leevend blonck,

Nu andersdan een li
jck,
Dat ongebalzem tstonck?'-
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Ofwel (X1,28):
!,Haerys-er schepte 11
.
1st de krancken
Te stlltten,en ontzagh geen stancken''

Dergeljke voorbeelden zouden zeerte vermeerderen zjn;vooral
wanneer men ze ook uit de treurspelen trok , die van platte uitdrakkingen krielen.

In hetPascha zegtPharao t0tA'
Iosesen zjn broeder:
ATy duncktgheli
jk de Aiugghen
Ghy om de kaersse swermt,tot datghy Bedelplugghell
U vleughelen verbrant:ick rade,ick rade 11blaest
Eer ghy dit heete moes wilt proeven metderhaest''....

Ik haal dezeplaatsbj voorkelzraan,omdateene aantcekening
van Van Lennep aangaande die regels onsde gelegenheid zal geven
hetrechte standpuntaan te wjzen,waarop deCritiek zich behoort

te plaatsen. Hj zegt: 'tzjn salle beelden uit het dageljksche
bargerljke leven gegrepen, en even treFend a1s aanschouweljk.''
(1,125).Maar isditvoldoende om ze te prjzen? Hj erkentzelf,
dat die beelden rniettragisch noch koninkljk zjn,maar dekenmerken dragende van Vondel's subjectiviteitalsNederlander,als
deS VO1ks.''''
En dit behoort m en niet over 't hoofd te zien. Vondel was in
m erg en been de Nederlander, de Amsterdammer der zeventiende
eeuw ; en wat ons soms plat en gemeen voorkom t, was toen , ook
in de deftigste kringen , geoorloofd.
Ik spreek nu n0g niet eens van het platte, vieze en gem eene ,
XZ00n

dat niet slechts in de guitige stukjesvan RoemerVisscherwerd
gevonden en dat ook den dichters van eene halve eeuw later nog
aankleeft. lk zou anders ruim schoots gelegenheid hebben om op

hetin 0ns oog aanstooteljke tewjzen in vele van Huygens'Snelx'
/ïc/lf:zl, of op het allerplatste realism e in de Klucht van dezen
hoveling,waarvoor ook de minst kiesche m oet terugdeinzen.Geen
wonder dall o0k, dat de kluchten voor den gem eenen man ge-

schreven,dikwerf alleen aantrekkeljk waren doorde walgeljkste
smerigheden in voorstelling en uitdrukking , waarvan men zich

nauweljkseen denkbeeld kan maken.
Ik bepaal mj thans t0teen ander soortvan onhebbeljkheden,
die den maatstaf geven van de weinig gevorderde vormeljke be-
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schaving van die dagen, Talvan voorbeelden zjn daar Om ditte
bewjzen.Ik ontleen ze nietaan dewerken vanBredero ofOoster,
maar aan die van den aartsdeftigen Ridder Rodenburg. In zjne
Hertoginne Celia ontboezemt een meisje, in een lied,harezucht
om door haars minnaars kussen rgetroeteld''te worden, en zj
gebruiktdaarbi
*
jo.a.deze woorden:
,,Zo uw Laura dus getroetelt
Door de vreughd,in faeuwtgeraeckt,

En ghy na heurborstjenswroetelt,

Daer de lievers ziel na haeckt,
M yn hert,myn ziele,gaet uw gang,
Troetelt zo uw leven lang.
''

Uit de Jalottrse Sfk/tfdzlf:?lhebben wj1)reedseene plaatsaangehaald,waarin eenejonkvrouw zich alvrj gewaagd uitlaatover'
het kussen en de gevolgen van dien. W j behoeven die nietop.
nieuw af te drukken5en wj onthouden ons van hetbjbrengen
van m eer voorbeelden van dien aard.
Z0o spraken toen de kuische maagden, en men zag er geen
kwaad in. M aar o0k metterdaad waren zj zeer vrj,althansop.

hettooneel.Zelfsin onze dagen zou men de tooneelaanwjzing uit
het M ays-spel kunnen uitvoeren , die ons toont: rEmilia legghende
in haer bedde) ontwaeckende uyt haer slaep.'' M aar z0u m en ook

nog hetvolgendeletterljk kunnen vertoonen?- sZy vlieghtvan
'tbedde in haer hembt.'' Trouwens, er werd toen nog vrj wat
anders te zien gegeven ; men denke aan het tooneel uitde Lucelle,

waarvan wj vroeger gewaagden2).
Het zonderlingste staaltje der halve beschaving van die dagen,
levert m isschien de S'
ighml4nd :zl M anuella, dat zelfs de naïefste
onkieschheden der m iddeleeuwen verre achter zich laat.

Manuella is Ongesteld:zj heefttwee minnaars,die zich beiden
in de ziekenkamer bevinden. De een, Sigismund, heeft slechts
toegang verkregen door zich voor een geneesheer uit te geven.
M en lette nu op 't geen in dat tooneel geschiedt:
Sigisntund.
Laetm y 1.
1 water zien,waeris het U rinael?
X Y11e Eeuw ,1 D.,bl.268.
Zie boven ,XY 11e Eeuw ,1 D.,b1.286.
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Arestina Lde?n0e#er).
llieris het,lteer.

Sigismund.
Hier isnech almelancholye.

Joflrou,ghy gantschli
jck moetde quelling aen dezye
Nu stellen @ @
Een roemer,oft een glas,om 't water in te proeven.

BasilausLde'rc#er).
Te proeven ft water,H eer?

Sigismund.
't Gesicht ons welbedrieght.

Ick cureernami
jn wi
js,de proefm)rselden lieght.
iqlanuella.
Mp'n heer,ick vrees'datu hetwater sa1staen tegen.
Sigismund.
A chtick 11 vryer ben,en u so ben genegen,
W atvan u lichaem komt my gantsch niet tegenstaet.

Doctoren zi
jn nietkies.LH4proeftj.Hetwaterisnietquaet,
't Gevaltmy wel.

Constantyn Ldeandererr-#er).
Mi
jn Heer,so ghy hetvolwiltschinken
Op haer gezondheydtsal ick 't meteen teugh uyt-drincken-'f

Hoe gemakkeljk de fatsoenljksteheeren en vrouwen zelfszich
door drift lieten vervoeren tot taal en handelingen van een visch-

wjf,leert nagenoeg ieder stuk. lk za1mj toté4n enkelstaaltje
bepalen , dat ook nog om eene andere reden m erkwaardig genoeg
is om hier te worden aangevoerd.
H et is ontleend aan Rodenburg's Trouwen Batavier. Jonkvrouw
Margriet heeft W arnaer's liefde m et ontrouw beloond. ln het vierde

tooneel van het tweede bedrjf ontmoet hj ze,en doethaar nu
de bitterste verwjten overhare wuftheid;ja,hj scheldthaarzelfs
rvervloeckte Griet'') nsnoode pry''1 en arghe teef.
'' Hj wi1de
trouwelooze voor hare geveinsheid strafen en haar teekenen.Hj
grjpt ze bj 'thaar. Zj tracht hem eerstdoorzoete woorden te
paaien,en a1sdatniethelpt,ontstaater eene kjfpartj,die voor
de kennis derzeden van den tjd karakteristiek is.
i'rcrncer.
1,1ck zalu uw ghedarm te uytu lichaem trecken.
M argriet,meentghy my totmedoghen te verwecken?
ïlargri'et.

Ghy overgheven fielt,verschrickeli
jcke gheest:
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Halfmensch,halfbock,halfwolf,o onnatuurli
jck beest!
Zo ghy ghelooftdat ick u nimm erkostbezinnen
Zo hebtgy 't recht ghetreft,wat zoud ick toch bemillnen?
Uw bottea platten muyl? uw vuylen geyten baert?
Uw eezels ooren,flelt? uw stinckend'vlees onwaerd?

Uw gri
jnzich stuurghezicht?uw kevelkin,ghy tandeloos?
l'
fz
orncer.
W at zegt ghy?
iHargriet.
svatick zeg? ghy schalcken guyten schandeloos.
lYorncer.
Aen m y,ghy vuyle teef?
.1Vargriet.
Aen u,ghy oude gheck.
m crncer.
'k Verwonder ick uw tong niet uytuw backhuys treck.
ivargriet.
Ghy onbeschaemden zot,ghy dwaezen mallen Fobert,
Ghy aldersnootsten flelt, ghy ongeschickten grovert,
Ghy plompen botten dief, ghy stertelooze hond,
Zietnu den droes eens staen,ha,ha,schelm rtlycktghy lont?
Ghy droncken dullen dief,ghy schuym brock des rabauwen.
W atnaer.
Mrelwat gheraesis hier? durft ghy my dus toesnauwen?
slargriet.
Ghy beer,ghy uyl,ghy bock,ghy stier,ghy bul,ghy nar,

Uw'namen zi
jn zoo veeldatick daerin verwar,
Ghy lammen,strammen schelm ,ghy aldersnootsten stinckert
Ghy braynelooze geck, schavott*ghe vuyle linckert,

Ghy onverzaechde boef,ghy Godvergheeten zwi
jn,
Ha datick waer een man!
I'
Vorncer.

'
Welwatzoud'dan doch zi
jn?
Vargriet.
D atzoudfghy zien,gby tlelt.
m crncdr.
lck zoud'u levend'eeten.
ivargriet.

'
W aermeedfghy oude zot?uw tanden zi
jn versleeten.
lV-crncer.
Ghy duyvel,komter uyt,ghy baselissche Griet.
*
'
31'arq
iet.
'
, r
Ghy dief.
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JVarllaer.

Ghy meer.
Jlarrtriet.
Ghy schelm.
Warnaer.
Comt ghy maer hier.
Marqriei.
'k Wil niet.
Moort I moort! ay me, hoe raeck ick uyt zijn handen T'

Na eenige worsteling ontvlucht zij, maar met achterlating van
haar valsch kapsel in zijne kn uisten, 't geen hem aanleiding geeft
tot deze vermakelijke bespiegeling:
,,'t 'Vas niet ghenoech dat zy schalck veynst heur doent en wezen
Dan heur zichtbacrc haer most oock bedriechlick wezen,
Ghy kunstighe Poeet bcziet dit hayr als goud,
Beziet de mommery daer ghy zoo veel van houd.
Uw vaersen nu herroept , uw voetghedicht als prijzen,
Des Vrouwen hooghe waerd : beziet wat zy bewijzen
Door 't listelijck bedroch, die dus vercieren 't hooft,
Ghelijck dees booze Griet, die yewerts heeft berooft,
ITyt zorn verschricklijck graf, dit haer om te vercieren
Heur haerelooze hooft, is 't hier om dat wy tieren,
En raezen gh'lijck verzot? 0 alderslechtst' ghezind!
Dus werden wy verleyd, ziet wat men doch bemind I"~ enz,

Ook op andere wijze komt het ongepolij ste der zeden aan den
dag. In het Wraeck-gierigers treur-spel b. v. geeft de jonkvrouw
Castiza den bode, die haar namens des Vorsten zoon van liefde
komt spreken, een klap om de ooren, zeggende: "Daer's uw loon I"
Men denke voorts aan de heftige tooneelen in Coster's treurspelen , b.v. in de Polyxena, waar Hecuba Polyxena de oogen
uitplukt , hetgeen trouwens ook elders als een geoorloofd sterk
aangrijpend tooneelmiddel besehouwd werd. Shakespeare b.v. deinst
er niet voor terug in zijn Richard III; en dat het in het spraakgebruik was opgenomen, blijkt b.v, uit zijn Rape of Lucrece, waar
Lucretia van Helena sprekend zegt:
,,8ho,," me the strumpet that began this stir,
That with my nails her beauty I may tear."

En in Measure for' measure zegt Isabella in het vierde bedrijf':
,,0, I will to him and pluck out his eyes

I"~
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Dit alles werd toegejuicht, want het was niets anders dan de
afspiegeling van hetgeen in hetwerkeljke leven plaatsgreep.W il
men een sterk sprekend staaltje ten bewjze hoeveelernog aan
de levensvormen, ook in de hofkringen in Den Haag,ontbrak,

men zie,watAlexanderVan der Oapellen inzjneGedenkschriften
(1 D.,bl.67)op hetjaar 1622 boekt:
om trent deze tyt is in den Haghe questie ontstaen tussen de
Gravinne van Nassou Anna Sophia,Gemaelinne van GraefErnst
Oasim ir, ende d'Ambassatrice van Engelant over 't voorgaen,
willende de voorn.Am bassatrice gaen voor m yn Vrouw van Nassou,
waer over sy van haer Genade te rugge getrocken , ende gesoufQetteerd is geworden.''

W aar in den h0fkring z0o werd gehandeld 1),daar zal men er

niet van opkjken,dat den eenvoudigen burgerman weleenseen
1) Dat het ook in Pari
js,dat als den zeteldcrbeschaving gold,vi
jf-endertigjaarlaternietanderstoeging,leerteenreisverhaalderwaartsvan twee
Hollandschejongelieden,aan Aerssen verwant.Men leestindiendoorFaugère

llitgegeven Voyage è Paris en l657- 58,p.49;
N ous ouïsmusparler d''une querelle arrivde au ieu entre le duc de Roquelaure et le Sr.de Bragelone:celuy-cy reçutun souflletde l'autre sur quelques
paroles qui aprochoient dfun dementi; m ais il s'en ressentitsur le champ,

car luy ayant sauté au collet, il le jeta par terre etluy donnaquelques
coups de pieds et de poingts: Chacun en parla h, sa mode et la pluspart
tesmoignoient de la ioye de ce que ce gentilhomm e s'estoit si bien vangé-''
Zoo ook p. l49: ,IA l'entrle des Thuilleries noustreuvasmes1es Srs.de
Gillier et Saleon, quinous accostèrent et nous dirent que Messieurs 1es ducs
de Vendosme et d'Espernon avoient eu ce iour m esme querelle;sur ce que
M . dfEspernon, sortant de la chambre de la lteyne etvoyantvenir de loin
A'
1. de V endosm e, dem eura ferme dans la porte de l'anticham bre,feignant
de raiuster quelque chose; M . de V endosm e se tenant par les costes voulut
passer, et en mesme tem ps choque A1. d'Espernon qui faisant sem blantde
chanceller tomba sur M . de V endosme, et luy donna un coup de poing au
dos. M . de V endosm e luy dit tout en colLre:j:comm cnt,coquin,vous me
voulez disputer le passage? vous vous faites fortdu lieu otl vous estes,car
si ie ne le respectois ie vous ferois roiier de coups de baston parm esgens-''
Tout cecy fut rapportl au lloy qui pour em pescher 1es malheurs qui en
pourroient arriver, comm anda au comte de Uharost etau Sr.de N availle,
eapitaines des gardes du Corps,de les mener coucher tousdeux è1la Bastille,
ce quifut d'abord extcutf-''
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onvertogen woord ontvalt; te minder, daar de voorname lui 00k

in beelden en gedachten nietalte kiesch waren 1).
En Vondelwaseen burgerman en schaamde zich,ondankszjne
betrekking tOtzoovele Patriciërs:noch zjn standnochzjnenering
Z00 schertstehj in 1638,toen een zoon vandenberoemdenBlaeu
een blaauwtje geloopen had (111,461):
!!Blaetltje'met)
.
-ou blaeuwe scheentje'
Lievetl'
eurtdoch nietom eentje.
Hebje een blaeuwe kousvan doen?
'k Hebber noch van goed fatsoen.''

De ontwikkeling der eeuw en de omgeving des mans geven
ons den sleutel tot menig beeld en m enige uitdrukking,die ons

nu aanstooteljk toeschjnen, en wj wjten daarom minder aan
Vondel dan aan zjn tjd de menigvuldige plat-en onkieschheden
zelfs,diemen 00k in zjne beste gedichten aantreft.
Z00 iets,dan gaven ten onzent bruiloften nietzelden aanleiding
tot dubbelzinnige aardigheden , weinig kiesche kwinkslagen , toe-

spelingen en gelegenheidsverzen. Zoo dat in later tjd nog niet
geheel had opgehouden,ook in vrj beschaafde kringen,dan kan
men zich voorstellen, hoe het daarbj in vroeger eeuw toeging.
H et is daarom niet vreemd , dat men zich heeft afgevraagd, hoe
Vondel, die een groot aantal bruiloftsverzen gedicht heeft, zich ?
m et opzicht t0t de kieschheid, van deze taak gekweten heeft.

Hj is soms te hard,dus sonbilljk'' beoordeeld,a1s hj op dit
gebied svooral onkiescll'' werd genoemd; ofschoon zj,die zich
daarover ergerden , niet genoeg gelet hebben op de toevoeging

naaronze ghedendaagschejopvatting''2).Alsmen rekeninghoudt
1) Een enkelvoorbeeld. Defljnehoveling Huygensschreefaan den voornamen Drost, toen hi
j hem eenige zi
jner lettervruchten had voorgezet:lrsy
moghen ten minsten dienen om U.E.te doen walghen,ende soo watuytte

werpen daer een deelvan de wereld naergrabbele.'' Hooft'sBrieven,I D.,
b1.330.Zie ook den briefvan Huygens'vaderbi
jJorissen,I,130,132.
2) Zoo schreefik in de vroegereuitgaven van ditboek. Een artikelvan
den Heer A. MT. Stellwagen in Van Vloten's Nederl. Kunstbode van 1874,

bl. 9l,noopte mi
jtoteenenieuwestudiederBruiloftsdichten,die mi
jn oordeelwatgewi
jzigd,ofliever,denvorm waarinhetvroegerwerduitgesproken,
merkeli
jk verzacht heeft,zoodatik hoop thansnietmeervan algemeenever-
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met den tjd, dan moet men zich veeleer verwonderen over de
ingetogenheid,waarmee Yondel zjn onderwerp veelalbehandelt,
al kan m en o0k de m eeste dier gedichten thans niet in handen
van Onze J
'ongel
'qFrouwen geven. Im mers op zeer vele is de regel

uiteen dierverzen toepasseli
jk:
,!Ditleert de menschen hoe zy op de vreereltkomen,*'

terwjleranderen zjn,swaarin onkiescheuitdrukkingenvoorkomen
en die hetplat-werkeljke alte zeerop den voorgrond plaatsen,''
zooals een groot voorstander dier gedichten moet toegeven 1).
Intusschen zal men omtrent vele dier gedichten kunnen instemm en

metPotgieter'slofspraak,waar hj ze karakteriseert2)alsszangen
der liefde, vol gloed, het is waar, mits ge v0l gezonden gloed
zegt; weelderig tik geef het u t0e, maar zooals weelderige naturen

h##et zjn in den bloeiharerkracht. LoQiederen van den echt,in
e0n woord, zooals een volk er gaarne zingen hoorde, en zingen

lnocht) dat zich voor het zinneljke van den band niet schaamde.
dewjlhetvooralhetzedeljke van dienbandeerbiedhad.Vondel
was ook de dichter van pd'oprechtste Trouw.''
Zonder voorbehoud ) met het oOg Op onze begrippen van kieschheid , is deze hulde niet: dit verlieze men niet uit het oog.
Ten einde allen m isverstand uit te sluiten , meen ik hier ook in

het algemeen mjn oordeelover de aesthetische waarde dezergedichten te mzoeten uitspreken.Zj iszeer ongeljk.lk hebbl.158160)de oorzaak aangestipt,waarom wj in sommige
En daeuw en geur,uitti
jm van PoLzy gezoghen,''

missen; maar er zi
jn er ook, die liefeli
jk,schoon en dichterli
jk
klinken, zooals m en van een genie a1s Y ondel mag verwachten.

Hetminstgeslaagd zjn,behoudensenkeleuitzonderingen,alsb.v.
het vers op Jan D e W itt, de deftige stukken in statige versm aat5
doch waar de lyrische vorm wordt gebezigd , en de heilwensch als
oordeeling van dezen tak van V ondelfs kunstbeschuldigd te worden. Ik heb
er daarom ,hier welwatbuiten hetlogisch verband,een woordvan algemeene

waardeering derBruiloftsdichten aan toegevoegd.
1) Stellwagen,t.a.pl.,bl.92.
2) E.J.Potgieter,HetRi
jksmuseuntt6Amsterdam.
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lied schatert,daarkomtde heerljke gave van den lierzanger>an
den dag. H0e schoon is niet het gedicht op Aernout Hooft,of
dat op Cornelis Bakkertmet dien innigen aanhef:
W ie noit proefde wat een vrouwe,
En haer vrientschap waerdigh is,

Noitden montvan zi
jn getrouwe
Kuste,suft in duisternis,
V an eenfdicken dam p betoghen;
A1s een blinde,zonder zon;
Zonder in het lichtder ooghen,
d'Aenghenaeme minnebron,
Zich te spieghlen,zoet te grieven.
W at *s een leven zonder licht?
W at 's gedeeltheitvan gelieven?
W at quetstzoeter dan de schicht
Van de stlickerzoete minne,
's Aveereltsgroote Koninginne?''

Liëfeljk is de Bede c:zèhet '
ll'
rdt
sfdzf
pïzltf6/z: voor P.Van Burenq
allerliefsthetgedichtopYentidiusRiccen (1658);schoon envloeiend
De fzpe'
d
:v?aen bandtvoorDavid Leeuw (1651),en weinig minder
aantrekkeli
k de Hooghtqdt van Marten Looten (1653), of het
,j
La,
ntgezangh aan Reinier Van Esvelt (1659).Uitmuntend is dat op
Jakob Linnich (1658), waarvan ik gaarne met Stellwagen zeg:
XEr ligt een dichterljk waasovervan den reinsten levenslusten
het teerste gevoel; - het is echt menscheljk en, om z0o te
spreken , voor ieders bruiloft, voor ieder bloeiend paar gezongen.''

lk geefhet,als proeve,in zjn geheel:
1,Ter Bruilofte
?
7cn den etfeîen Bruidegom
JAKOB LIxNIcH

en de edele Brult
KATHARINE JAKOBS DE VRIES.

!!Hooghste wi
jsheit,wiensbeleit
d'Eeuwigheit
Voorhetmenschdom doorhetpaeren
Hanthaeft,en metvolle vreught

Onzejeught

Zegent onder 'tzoet vergaêren;
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svie kan u methal'
te en mont
V oor den vont
Van dien staetten vollen eeren?
Avie verlanghtniet,hant aen hant,
Naer dien stant
Uitte treên op uw begeeren?

Dezevreughten bli
jdefeest
M agh geen'geest
Magh geene Engelen gebeuren.
Godtheeftaerdsche zaligheit
H un ontzeit,
Binnen 'shemels hooghe deuren.

Schoon zy ri
jck zi
jn van genà,
Zonder gà
Zw even deze in 'teeuwigh leven.
d'Enghel,vry van m innezucht,
?Teeltgeen vrucht.
Dit 's den m ensch van Godtgegeven.
Dusbeleeftden mensch veeltroost
Aen hetkroost,

Dathem uitbeeltmetzi
jne ooghen;
Nu een dochter,dan een zoon,
Even schoon
En geluckigh opghetoghen.

Avie dien Staet verkleinen wil
M ercke alstil
H Ge de hemelzelfaen d'aerde
Troude,en ditgeluckigh paer

Jaeropjaer

Ons een'schoot volvruchten baerde
W anthy zeghentons landou,

Zi
jne vrou,
Met een'milden daeu van reghen,

En beschi
jntze van om hoogh
M etzi
jn oogh,
Oorzaeck van zoo grooteen'zeghen.
A lshy,reis op reis belust,
d'A erde ktlst,
En beloncktm etzonnestraelen,
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MTintde zeghenri
jckebruit
Bloem ,en kruit,
Telgh,en tack,in beemt el1daelen.

Dan verquickt by lentedagh
Brat eerst lagh
Onder wintersneeu bedolven:
Dan gevoelen plant en dier
't Alinnevier.
Jlrat begraven lagh kom t boven.

Op dit voorbeelt toontde May
Deze bey,
Eens gezint,lfatryn en Linnich.

Alerckteenshoedejeughtvan 'tjaer
En dit paer
t'Zaemenstemmen dus aenminnigh.
Bruiloft,bruiloft,singht de ATa)ln de wey:
En wy zinghen m etverblyen:
Bruiloft,bruiloft.Schenckt den 55'1J11

Zonderpi
jn,
Zoo zal 't huwelyck gedyen.

Jakob,zonder ti
jdtverlies,
K us De Vries,
Op dien w ensch voor monten kaecken,
En bezeghel metu twee
Onze beê,
Dat kan Godt en ons vermaecken-''

Dat was het lied van een man van een-en-zeventig jaar! Hoe
frisch die ouderdom was)bljktuitmenig lied o0k van nog later

tjd. En op zjn ouden dag kwam hj t0t het inzicht,datde
Olympische Goden,waarmede hj teveelbralt,zoowela1s
!!
Necktaren ambrooszi
jn droomen;''

en daarom riep hi
j in 1666 Fr.Yan lmstenraedtt0e:
!,Mraer toe Venus w ederom ,
June,en Bacchustlitgheroepen?

Neen,men hoore eeneandrewi
js,
Gode en zi
jnen Zoon ten pri
js,''
Ik besluit m et des Dichters eigen verontschuldiging over tooq
'
en inhoud dier zangen :
JoxcKsx-os'
r,iTed.Letterk.,NVI1e Eetlw ,11,4e druk.
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~,'Vy loven d'allerzoetste wet.
Ay kreuckt het hooft niet belghzieck met een rimpel.
",Vy zinghen slecht en recht en simpel ,
Eenvoudigh heen, doch niet te naeu gezet."

Dat Vondel overigen s nu en dan ook wel onkiesche, j a, soms
vieze beelden gebruikt, valt niet te ontkennen; maar ik herhaal
het, bij de beoordeeling van 't een en 't ander verlieze men zijn
tijd niet uit het oog.
Niet onjuist is de oprnerking van Bakhuizen 1): "Schoon wij
geenszins willen beweren dat onze eerste dichter altoos de wetten
van goeden smaak en kieschheid hebbe geeerbiedigd , aarzelen wij.
daar, waar Vondels geest tot het platte en walgeljjke afdaalt ~
zulks toe te sehrijven aan gebrek aan zin voor hetgeen wezenlijk
edel, rein en welluidend is. Hy heeft hierin veeleer, onzes inziens ,.
of de bedorvenheid zjjns tijds gehuldigd of [in zijne hekeldichten
b. v-l de reeds op zich zelve scherp gepunte pijlen moedwillig in
zwaveldamp en vuilnisstank gestoken, om de wonden, welke hU
toebragt, bovendien nog walgelijk te maken. Want, waar hij kiesch
moest zijn, wist Vondel zoo zeer als iemand reinheid van woorden
en gedachten te parent Gij herinnert u zijne beschrijving van Eva
[in den Lucifer]."
Maar wat ook ter verontschuldiging van zekere uitdrukkingen
of wendingen kan worden aangevoerd, dit belet niet, dat waar
de platheid tevens een prozaisehe dissonant te midden der Poezie
is, de blaam geheel voor rekening van den dichter blijft. En dien
blaam heeft hij meer dan eens verdiend.
Wij hadden reeds herhaaldelijk gelegenheid op te mer ken , dat
de Amsterdamsehe tooneeldichters, in de voorstelling van tragische
personages zich niet van de burgerlijke toestanden, die de werkelijkheid aanbood, hebben losgemaakt. Ook Vondel niet. Maar hetgeen
by hen, althans voor een deel, eene bewuste fout was, sehjjnt bij
Vondel eene volkomen onbewuste afspiegeling geweest te zijn van
den kring, waarin by zich gewoonlijk bewoog.
Van Lennep heeft er op gewezen, hoe in den Adonias, "het
onderhoud tusschen den Oosterschen Prins en de Odaliske, hier
en daar een weinig zweemt naar een morgenkout tusschen een
1) Studiifn en Schetsen , II, bI. 39.
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Amsterdamschen burgemeesterszoon en eene welopgevoede koopmansdochter" (IX D.; bl, 315). Daar kan niemand iets tegen
hebben. Oostersche zeden in de XVlle eeuw op een Hollandsch
tooneel gebracht, zouden weinig aantrekkelijks hebben gehad.
Buitendien moet men by deze waardeering ook die van Bakhuizen
(Studie:n en Schetsen, II, bl, 40) niet vergeten, die met zooveel
lof van dit tooneel gewaagt. Maar erger is het, als Vondel aan
de platheid van het dagelijksch leven eene plaats inruimt ; als
b. v. in den Noah deze met zijne zonen een gesprek voert, dat,
volgens Van Lennep (XI D., bI. 82), "zeer natuurlijk moge zijn,
en misschien werkelijk gevoerd tusschen een schipper die naar
Oost-indien ging en zune passagiers, zoodat Vondel het afgeluisterd
en teruggegeven heeft;" maar waarvan gy moet erkennen: "het
klinkt hier te beuzelachtig."
Ik geef nog een paar voorbeelden.
Als in Jeptha de radelooze moeder na den dood van hare dochter
t'huis komt, laat de hofpriester het schavot wegbreken en zegt:
I

"Brengt stoelen, brengt hier rozewater dra,
Eel' zij bezwijm"."

En als zij van uitputting en aandoening nederzijgt:
"Nu zetze in dezen stoel :
Het hart wordt flaeu , laet rozewater brengen,
Het aengezicht met eenen tack besprengen.
Staetjoffers , helpt: ghy ziet hoe zy verflaeut.
Ontrijghtze, ontrijght~e om <It hart, tel' doot benaeut."

Als Gysbrecht op het eind van 't stuk, zich in wanhoop weer
in 't gevecht wil storten, roept Badeloch hem toe:
,,'Vaer wiltghe heene? U zelf verdrincken in de gracht? .
Och vader, 't is mijn schuld: och, zijt zoo niet verbolghen.
Bedaer wat.: ick ga scheep
Ick schrey en klaegh vergeefs. Och mannen, houdt hem vast."
,f

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

••••

Was Witsen Goysbeek weI ver van de waarheid, toen hy by
dit tooneel aantcekende: "Dit is immers eene volslagen parodie
van den treurspelstijl" I).
1) Biogr. Anthol. Critiscli ~Voordenb., VI D.,

u,
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Mj dunkt,het valt niet te loochenen,datde kleinburgerljke
omgeving, waarin de Dichter leefde,zich somsin zjne beelden,
in zjne uitdrukkingen weerspiegelt;en doorgaans veroorzaaktdit
vlekken in zi
jne poëzie. MaarlaatOnsnietalte voornaam uit de
hoogte neerzien op datburgerljkebloed,datzooforschinVondel's
aderen bruischte; want juist dat heefthem voorvolslagen Onnatuur bewaard, en aan zoovele zjner gedichten dien eenvoud en
dat poëtisch waas gelaten,die Ons zoozeer aantrekken.

En hj moestveelzelfstandigheid en waarachtigepoëzie bezitten
om zi
jne naïeveteit en zi
jne liefde voornatuar en natuurli
jkheid
te bewaren. In de Oogen der Renaissance-m annen vond alleen het
deftige: hoogdravende en gem aniëreerde genade; en het is stellig
aan die eigel
lschappen, dat de burgerljke glazenmaker Jan Yos

hunne toejuiching te danken had.'tYersmaden daarvan wasjuist,
watzj in Vondelvaak misprezen.
De Dichter heeftin 'tbelang van zjn handeltwee reizen naar
Denemarken gedaan. Op de eerste schreef hj twee rjmbrieven
aan Hooft1): de eene isin den smaak derlitteraire Aristocratie,
en loopt deftig op stelten;de andere daarentegen bljftveellager
bj den weg,maar is bevallig van vorm en natuurljk van toon,
vol warmte en liefde voor huiseljk leven en natuur. Maar dat
juistditmishaagde,isnietonduideljk optemaken uithetoordeel,
dat H uygens velde over die twee gedichten , welke Hooft hem
toegezonden had: Y an dier gedichten waerde 0ft onwaerde hebb
ick niet te seggen : V ondelens geschriften rekene ick onder de
dinghen daervan niet wel te Oordeelen is. Sy dunckeu my oneenparigh ende haer selven hier ende daer bescham ende. S0o valt er

in 't gros weinigh van hem te verklaren''2).
lloeveel dank en hoeveel bewondering is men niet aan V ondel

schuldig,dat hj weerstand heeftgeboden,dathj zich nietaltjd
door den smaak of wansmaak der mH eeren'' liet meesleepen en

dikwtjlsburgerljk-eenvoudig el1natuurljk bleef!
1) Voltdel'swerkelt,11D.,bl.677vlgg.
SI
,

Hooyt's Brieven, 11 D.,bl.459.

VII.
DE LIERDICHTER.

Maar het wordt tijd den Dichter in den rijkdom zijner lyrische
ontboezemingen na-ler te- leeren kennen en waardeeren.
Na hetgeen reeds gezegd is, zal men begrijpen, dat hij het
levendigste belang stelde in al wat er grootsch of treffelijks gebeurde, vooral in zijn vaderland en de stad ztjner ip woning, zijn
geliefd Amsterdam. En als een echt Dichter had hij er behoefte
aan, wat in zijn binnenste omging in zangen uit te storten, niet
slechts voor zichzelf, maar voor geheel zijn yolk.
De staatkundige gebeurtenissen ontlokten hem nog andere verzen
dan hekeldichten. Ik wijs slechts op die, waarmee bij hulde bracht
aan Frederik Hendrik: het Prince-lied (II, 298) of zijne Begroetenis
van hem, bij wiens aanvaarding van 't bewind (1625) hij jubelde:
~,l\leer

eendraghts word gespeurt, meer liefde en mindel' haet !~~

Dit gedicht bevat reeds veel schoons, en is geschreven in eene
taal, tot op dat oogenblik in de Hollandsche poezie ongehoord.
Als proeve veroorlove men mjj vooreerst dit tafereel uit den slag
van Nieuwpoort, volgens den tekst van 1644 (bl, 80):
,,~t

Moedgevend veldgeschrey sloeg 'Is Hemels hooghe sael,
En d" overhand hing lang in twijffelige schael.
Tot driemaal weeck ODS heyr: tot ghy met ruyterbenden
Van aIle kanten troft den vyand op de lenden ,
En sijn slaghordens sloopte, en braackter alsins door
Als een gestutte vloed, en waterstroom , waer voor
Geen rijsenhoofd, geen dam, geen paelwerck blijft bestendigh,
En sijnen adem schept in 'It open, en te sehendigh
In 'It kort het platte land set in een bare zee,
En ruckt en sleept met sich de stallen en het vee.
De grooten Henrick, die u gaf sijn naam te voeren ,
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Nietvreesseli
jckeroitging onder'theirrumoeren
En weyen,daarhethoofd du M aine had luttelharts,

Doen hy 'tontquam metsi
jn bloeddorstigeGuisards.
De Mraal,de Spanjaertvlood,vermengtmetd'Italjanen.
Sy lieten u de prael van hunnfBourgoensche vaenen.
d'Aertshartogh van veel schrix gedoodverwtwerd gered.
M endoza bleefgevaên op 't bloedige bancket.
H y sagh hetdorre veld alom m etnaeckten decken:
't Aemachtigh sand het bloed der groote Donnen lecken.

De triomfeerdersathiersegenri
jck tepri
jck.
'tStrax opgeblasen heyr wasnu een droevigh li
jck.
Soo vond ghy 's Gravenhaegh:daar cyteren en veelen
U wellekom den,m etgeslage maeghdenkeelen.''

Zulke herinneringen gaven moed voor de toekomst:

!,Schoon ofMadrid uytstroyt:wy singen li
jfsgena:
Schoon ofBourgonjenjuycht,en huppeltom onz'wallen
Om datee voor een poos een weynigh sluymervallen,
En eenigh misverstand,en btlrgertwistons dreyght.
M araan,uw aenslagh faalt.Een yeder is geneyght
Te volgen EEmyzoylltlcx gesegende banieren,

En in *tOranjeveld den leeu te laten swieren.
V orstlpRyzoERlcK in ft hartdes volkcx gegriflkt staet:
't Geen olie is de wond,dat is hy onsen Staet.

Hi
jdemptvrraeckgierigheid,die langewasaan 'tbloeden,
En strengeltlieFeli
jck derburgeren gemoeden,
En m urwthet steenen hart,en leverthetgedwee,
En lockt en wenckt van nieus den zegen uytder zee.
Koophandel wackert weer die trager scheen en luyer:
De koe belooftm eer rooms uythaar geswollen uyer:
En treed tot aen den buyck in 't frissche klavergras:

En d'ackerseyd onstoe een heereli
jck gewas,
En ri
jcken overvloed,metvolgepropten hoorne.
Philippus,die ditmerckt,die sweltvan ni
jd en toorne''
G eheelin harmonie m et hetgeheele gedichtis het slot:
,!Gaet handelt wandelt weer langs a1lmi
jnskoningsstranden,
Et1boeyt en ketentM ars,en laet hem knarssetanden

Metsi
jn bebloeden beck.bemuurthem in een slot,
En kllooptden band des vreeds.waar vrede is daar is God.
Ick sie 'tverbond gemaeckt.het volk w ord goedertieren.
1ck sie de vredefeest OP Speeltoonneelen vieren.
Ick sie de vredevlam ,die drift van wolcken leckt!
Ick sie hoe als een kleed de vrede 't land bedeckt.
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Ick hoor VorstFrederick van alle tongen roemen,

lck hoorhem Vrederqck,en vredevadernoemen.
Ick smaack si
jn goedigheid.lck voelsi
jn heuschen aerd.
1ck rieck den soeten reuck van vrede die hy baart.
Bekrachtigh Fvederick dan 't geen wy ons verbeelden.
Leef metAmelia in voorspoed en in weelden,

Terti
jttoebinnen Delfhetheyligh grafgesteent
lJwe asscheontvange in vreêby 'tvaderli
jckgebeent.''

Kort daarop luidde hj de Geboorte-klock van W illem 11(11,
531), die sook Vondels verheëng t0t Prins der Nederduitsche

zangers'' inluidde (Van Lennep); want wat men o0k over den
aanleg zeggen moge, of over 'tm isbruik der allegorie in dit gedicht, het munt uit door veelheid en pracht van details en door

volslagen meesterschap over de taal. lk kan mj nietweerhouden
daaruitalthans één tafereelafte schrjven:dat,waarindeindruk,
door de geboorte van W illem ten platten lande gem aakt,geschil-

derd wordt1).
!1De Faem in 'sGraevenhaeg drong doortot alle menschen,
En sloegh de ruyme lucht metbrommend klockgeluyd,
En lockte M elckerbtlur en schrander Elsken uyt:
Die quaemen in hethofde m oeder saligh roemen,
En oferden het kind gotldgeele boterbloemen,
En room ,en schaepewey,en tlchtendversche melck,

En noch een pi
jpkan,daartotwondering van elck
Een waterlandsche deerne in scheen m et luyd geschater
Te lachen,SOO Se sagh een swarten kop te water
W tsteken,tusschen twee uytstekende arm en,als
Van uyt een m elleckschuyt,hy over hoofd en hals
Gesneuvelt was in 't diep,heel ongereed tot weerstant.
De boerman meteen haeck die dreygthem van den meerkant:
Jviens blaeuwe toppers hoed waeytover 'tgroene veld.

De Spanjaerd singtgenade,en looftvastmaghtvan geld.
Oranjeloofwerck hangtmetappelen geladen,
En ciert den halsom hoogh met kz
-unckelende bladen.
1,Na dat het boersche paer,eerstschaem saem om de pracht,
't Nieuboren kint,'t welck hun uytJoflkrs schoot'toelacht,
M etgaven heeftvereert,neemt Alelleker een hallem ,
En seyt:dat is u voor:waer op met soeten gallem

Si
jn vri
jster rustigh volght,en op deeswi
jse stemt:

1) Zie hetgeheelin Penon,iNederl.dicbt-:0lprozawerken 1V,bl.84.
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Al'tonweerisversacht,debuyen si
jn getemt.
Onsdorp si
jn adem haelt.c
1e landlien sich verblyen.
PrinsAvillem brengtonsweertevoorschi
jn d'oude tyen.
't Is bruiloft in de wey.'t is boter tot den boôm.
De koe is klaverkiesch.De hemeldruppcltroom.

Onsfuycken si
jn volvisch,datmerck-tmen aeu 'tgespartel.
De leeuwerck quinckeleert.ons kalvers springen dartel.

'tlspaisin onse buurt.gcen mensch beni
jd een aêr.
M en brandmerct niemantmeer voor schelm ,voor landverraêr.

Geen schouten en beslaen de ri
jmersmeerin boeten.
Dese edele Princes kan allen druck versoeten.

Hetwiclltje lacht,en sy wordtnimmerlachensmoe.
Soo,kleene soete knaap,soo,hvillem ,ga vry toe:
Versachtmet lach op lach de sorgen uwer m oeder,

Terwi
jl113:-vaderleyd tevelde,a1s'slandsbehoeder.
Ick sie den ti
jd temoet,datSvillem salte peerd
Op Spanjaerdsrennen aan,metlans,pistoolen sweerd,
En hen noch dierdoen staen den moortschootvan si
jn ïrootvae-r:
Ofwaecken op de grens,beducht ofergens nood waer:

Ofboven Lillo slaen si
jn schipbrug over'tScheld,
En gaen si
jn bul
-ghgraefschap verovren metgeweld.
Soo,kleene knaep,versacht de sorgen uwer moeder,

Terwi
jluw vaderleyttevelde,a1s'slandsbehoeder.
Of wind hy ft Handwerpsch slot door listen buytekans,
Dan salmen sien in vier den H aeghschen toorentrans:
Dan vloeytOranjebieruytRotterdamsche tonnen:
Dan roeptmeq luyder keels:Prins Avillem heeft gewonnen!

Dan schaterten dan lachtde pachterin si
jn vuyst,
Diesomti
jdsalte vreck ons'drooge keeltjeskruyst.
Soo,kleene knaep,versacht de sorgen uwer moeder;

Terwi
jluw vaderleyd te velde,a1s'slanc
lsbehoeder.
1:Op 'tvroli
jck boerelied tlytboesem sonderergh,
ltrioeltvan pluymgediel'tde groeneVi
jverbergh:
De lusthofs marm orbron van vreughd schreyd soete traenen:

Hetbosvolhartenjuyght.hetspuy datbromtvolswaenen:
De duyn van kni
jnen woelt:de klepperbrieschtop stal:
H etspeelsieck H ollandsch H of vo1tiers is,volgeschal:

Dedingtaelviertsi
jn tong:deschri
jvershand haerveder:
De tabbaerd houd gemack,en 'tvolleck speeltm oy weder.''

De heldenfeiten Onzer legers bleven opk niet onbezongen , zO0-

lang Vondel sympathie voelde voor den strjd. Zo0 vierde hj de
Veroveriltg ran Grpf(111,613),in statige Alexandrjnen,meteen
minimum van heidendom ) in epische breedte geschilderd ; z0o
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zong hj een warmen Zegesallg Op hetbedwingen van Den Bosch
(111,0)en Op de inneming van Alaastricht(111,150).
Dat onze zeehelden niet werden vergeten,spreekt vanzelf. En

h0e krachtig isniethetgedichtDe Vrb'
e Zee-vaart,ter eere van
Tromp (Y1,142,ofin den tekstvan 1660:11 D.,bl.243)!
Men oordeele:
De Plaag van inheem s en uitheem s,

'tGedrogt,datmetzi
jn dolle honden,
ln 't bloedig moordhol,aan den Teem s,
Den Grooten Herder had verslonden,
Zich dronken zoog aan 's Konings strot,

En knaagde,op 'tKoningli
jk geraamte,
Den rom p,van H oofd en K roon geknot;
Die moord-pest,zonder God en schaamte,
Nu vlammende op een' verschen buit
Van Fransclzgewas,quam nederzakken,
En dreefvoor stroom den bloetstroom uit,
Om balg en buik metroofte pakken:
Alaar die den afgront palen stelt,
En ketent helsche monster-dieren,
Ontvonkte 'tHart van onzen Held,

Tot voorstand van zi
jn Batavieren.
Dees zag den gruwelin 't gezicht,

Die helsch metvi
jfmaalveertien koppen
De Zon bedroefde,en 't hemelsch licht;
En,om ons Zee haar keelte stoppen,
Zich dwers voor H ollands kielen sm eet;
svaar op de Ridder aan quam rennen

Op zi
jne Vleugels,vlug en breed,
Voorzien metvi
jfmaalveertien Pennen.
Hi
j voerdeeen Slagzwaard in devuist.
H etM onster braakte donder-klooten,
Granaten,blixems;baldert,bruischt,
Bedreef geweld met staarten pooten;
Blies rook en sm ook,en vlam en vier

Uitzi
jnekieuw ,en koprekelen,
M aar H ollands Perseus trofhetDier,
Dat zalf noch kruid de borstza1 heelen.
Drie volle dagen hiel hy 'tstaan.

Hoe beethetop zi
jn i
jz'retanden!
Hoeschootllettoe!geli
jk d'Orkaan
Op d'lndiaansche golfen zanden;
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Totdathetendli
jk,afgemat,
Gescheurt,vel'
m inkt,begon te deizen,

En lietonsri
jkeVloot,van schat
En ri
jkdom zwanger,henereizen;
Hoewel't alreê de vrucht vermant,
Verslonden had,ten roofgeschonken

Aan zi
jn alvratig ingewand,

Van moord en diefstal do1 en dronken:
Dus quam de Hollandsche Admiraal,

Dievoorgeen'Zeeheltvlag moetstri
jken,
Een man,geli
jk een puntvan staal,
Bi
jgeen llomeinen tegeli
jken,
Zi
jnfMaasstroom in,en werd begroet
Van 't Vaderland,en zeven Staten,
Die hem verschenen te gemoet,
Ten trots van all'die vroomheid haten.
Mrie vreestnu schutgevaart,of scherp,
Of zee-gevaarte,en water-smetten?

O HAalaER'
rszoox,gi
j zi
jtonsHarp!
O TROMP,m en za1u deugd trompetten,
W aar es H emelsgunstons Zeevaartbouwt,
IT komt een Scheeps-kroon toe van goud.''

Hoe echt dichterljk is de Scheepskî'oon voor Yan Galen (VI,
147,ofuitg.van 1660,11D.,bl.246)tdie aldusluidt:
11Zouw de Leeuw van H olland Eaauwen,
Na een zee-gevechtoftwee?

Neen,hi
jslaatalweêrzi
jn klaauwen,
Op de Middelandsche Zee,
Onder hetTuskaansche strand,
In het hartvallEngeland,
Rukt en scheurt het voortaen fentren,

Schreeuwtnu dathi
jnietdurfkntren.

Kielen neemthi
j op zi
jn tanden,
Steekt haar buskruid kamers aan;
Als ziln grimm ige Oogen branden,

Die geli
jk twee Lonten staan
In hethoofd,wanneerhi
jraast,
Vier en rook ten neus uitblaast,
En hetzee-schuim komt gedropen

Uitzi
jn'mtlil,in bloed verzopen.

scsEsps-xaoox-''

Om den Zeevloek t'achterhalen
Past Matroos op zi
jn geti
j,
En de moedigheid van GALEX

Zetnu alle Zeilen bi
j,
Daar hi
jvi
jftien Rooversziet,
Btliten M edicesgebied,
Tuimelen op zoute gronden,

A1seen jachtvan Whterhonden.
Valtnu1riep hi
j#valtaan 'tstroopen,
Dieven,tuk op scheeps-verraad,
Die een'Fenix afkomt loopen,
Daar men zich op trouw verlaat,
En al stil,aan 'sH ertogs kust,

Onderzi
jne vleugelsrust,
In den schootdervri
je Haven,
Daar men w eet van gier,noch raven.

Zi
jtge Kri
jgsmans,haaltuw Staarten
Niet verbaast,a1s rekels,in.
N estelaars in zeagevaarten,

Geen Patri
jsin Engelsch Tin,
Geene saussen schaft men hier,

Bi
j het brandende Oorlogs-vier.
H ier beschooitm en andre Tonnen
A ls de Brotlwer brouwt te Lonnen.
H ier geld bulderen,noch stampen,

Noch geen Borstweervan een mi
jl.
Rustig boord aan boord te klampen,

Isder Batavieren sti
jl.
Dus riep GALEX:op dat woord
Itlampt men moedig boord aan boord,
Datde borsten ribben kraken,
Onder hetSalpeter braken.
A lde kusten van Tuskanen,
Gausch Livorne,op muur en trans,

Duizend duizend ltaljanen
Zagen zeewaart,wien de kans
Van dit onweêr in de lent,
Van dit dondrende Elem ent,
Zwavel-vier,en lucht,en baren,
Eerst verslinden zoude,ofsparen.
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GALEx,in zi
jn been geschoten,
Staat op etander eens zoo vast,
Even trots,en onverdroten,
Als een Steenrots, voor de Alast;
Even rustig,even fier,

Onderd'i
jzers,in hetvier;
W elgetroostzi
jn li
jfen leven
V oor ons V aderland te geven.

Niemand schrickt 'er aan te vallen,
Te bespringen 't godloos hol;
En al stortm en,van de Avallen
A fgestorremt,even dol
Overweldigtmen in 't lest
Het verdadigt Drakenest,

ln zi
jn eigen netgegrepen,
llitgespannen voor ons Schepen.

Onder 'tvliegen van de vonken,
Daar hetoorlogsonweêr ruischt,
Eén gesprongen,twee gezonken,
Drie verovertvoor de vuist,
Kiezen d'andere,op die lucht,
Liever een gewisse vlucht,

Om in Zeehetli
jfte bergen,
Dan den svaterleeuw te tergen.

Laetnu Liviusvri
jpralen
M etZi
J'n H elden op papier;
Jveegt hun deugd op tegens oAI,Ex,
D'eer van H ollands Zeebanier;
Vraagt den H ertog,die hetzach,

Aviezi
jn kusten metden dag
Van deesgloriquam beschi
jnen,
DaardePesten voorverdwi
jnen.
Dat heet eerstde Straatte sregen
V an dit heiloos schuim en sli
jk.
Smirne looptons Vloten tegen,

Om te Persiaansche Ri
jk
ln den Batavier te laan,
En te stresren herwaartaan,
In 't,gezicht van fs Konings Vlegel,
Zonder God,en wet,en regel.
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Dat heet nu de zee bevrijen,
En den handel voor gevaar.
Zoo verwisselt men Turkijen,
En al d'Italjaansche waar
Aan onze Indiaansche vracht,
En "Tat Neerland, uit zijn kracht,
T'zamen haalt, en kan verzinnen,
Om de Beurs vol gouds te winnen."

Hoe fier jubelt de diehter daar in den volkstoon! En niet minder
treffend, krachtig en vloeiend is de Uiioaart van Tromp (VI, 154,
en Uitgave van 1660, II D., hI. 263):
"Laat zich Europe niet verwondren ,
Al scheen de wereld te vergaan,
Toen uit den N oordschen Oceaan,
Dat oorlogs onweer op quam dondren ,
En buldren over duin, en strand,
Een" halven dag, en noch een" heelen :
Twee honderd drijvende kasteelen;
De bare Zee in lichten brand;
De barstende zalpeter wolken,
En d" elementen altemaal
Gelost van 'It zwangere metaal,
Op "t vlak, daar twee vermaartste V olken
Te water, boord aan boord geklampt,
Hun' wellust schepten in "t vernielen
Van eike ribben , mast, en kielen,
En menschebeen, tot stof gestampt;
Dat moordgeschrei , en ijzerbraken;
De doon en levenden, gemengt;
Gebraan , verdronken, en gezengt:
Dat weerlicht , blixemen, en kraken ,
Zoo veel gewelds heeft altemaal
Gezweet om Harperts te beschreijen,
En 'It Iijk en d" uitvaart te geleyen
Van Hollands Grooten Amiraal ,
Die trots om hoog, op zijn kampanje ,
Zich offerde aan het' krijgsaltaar ,
Daar hij den Zeegeweldenaar ,
Den Rijxtijran van Groot Britanje,
Met zijne sabel in de vuist ,
Tel' vierschaar daagde, om al ons schepen,
Met zijnen haviksklaauw gegrepen,
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Van onverzoenbren moort begruist.

De Turk van 'tEngelsch Barbari
jen,
Met zil-n Janitzers,hoortvolschrik,
Van 't moordstrand af,alle oogenblik,

Zi
jn opgeprestgeweld in li
jen.
Hi
jzietden brand van 'tmastbosch aan,
En zi
jne uitstofgewasse Reuzen,
Gereed ons bekkeneelte kneuzen,
In water,vier,en rook vergaan.
Die Vloek des volks,om 'thert benepen,

Ontveinsde alwathi
jveinzen mocht,
Totdatzi
jn vlootde ti
jding brocht,
En hare lenden na quam slepen.
W at raad? watmiddel om 't gerucht

Metkrachtop zi
jnen mond te kloppen?
ls dit de keelvan Tesselstoppen?
Den LeeuAv verbieden zee,en lucht?

Hi
j reptzi
jn'klaau bi
jd'lndianen,
Ontrukt den Teems dien rl
jken oest,
De Beurs van Londen word verwoest,
Ons eiland zwemtin bloed,en tranen.

Dusklaagde'tuitgeputteRi
jk,
M et d@overweldigde onderzaten,

Terwi
jlde Zeven Vri
je Staten
De staatsie van 'tdoorluchtig li
jk
Beraam den,om den Zeebescherm er
Te kroonen als den braafsten H eld,
Die 'tleven voor de Zeevaard stelt,
En meer verdiend als goud,en marmer.

Hi
jrustenimmeronbeweend.
A1heeftde Dood hetli
jfverslonden:
De Faam is aan geen grafgebonden.
De Deugd verdtlurt hetkoud gebeent.''

Gedoogde de ruimte het,ik gafook n0g hetIied,waarmee hj
den vierdaagschen Zeetriomt van 1666 vierde (X ,576).
Al de gedichten op onze roemrjke admiraals zjn geheel onheidensch) en bljkbaar uit het hartgeweld. Maar waarzou het
heen,wilden wi
j alzi
jnezegezangenvermelden!Derjkdom onzer
lauwers dwingthier totzelfbeperking. Yerwjlen wj daarom voor
een poos bj de overwinningen desvredes,waarvoorhj zoo dikwjlszjne lierheeftbesnaard.

"INWIJDINGE VAN RET STADHUIS."
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Reeds in 1612 zong hij dien levendigen Hymn-us op de Scheep-

»aert (I, 132), door wier zegen
"Werd yder Dorp een Stadt, elck Reeder eenen Vorst :"

En hoe groot zijne belangstelling in die bronaar onzer welvaart
was, blijkt, als hij elf jaar later nogmaals (II, 168) den Lor der
Zeeoaert verkondigt.
In het eerste dier gedichten schildert hij de wording en den
aanwas van handelsvloot en scheepvaart : in het tweede wijst hij
ons op de onbestendige lotgevallen van een enkel sehip, De vergelijking dier beide stukken, met bijna gelijke stof, toont, hoe zieh
Vondel's talent had ontwikkeld en zijn smaak gezuiverd was.
De inwijding der Doorluchtige School te Amsterdam werd in
een fraai gedicht (III, 135) door hem bezongen, evenzeer als die
van het nieuwe Stadhuis (VI, 661), welk laatste uitvoerig, half
beschrijvend, half lyrisch "schitterend gedicht" (Van Lennep), hem
de gelegenheid schonk om den luister van de stad in versehillende
richting te boeksta ven, Ik geef een paar proeven. Vooreerst de
reden van 't bestaan van 't Stadhuis. (Uitgave van 1660, II D.,
hI. 289) 1):
"De zwakheid van den mensch behoeft gcstut te worden
Door loon en straf, dit eischt gezag, en wettige orden:
Gezag en orden meld terstond het onderscheid
Van Yolk en burgerije en "t ampt del' Overheid:
Ret ampt vereischt een plaats, en huis, hier toe gekoren,
Ten dienst del' stede; aldus word hier "t Stehuis geboren,
lTit een noodwendigheid, tot heil van "s burgers Staat.
Stadthuizen dienen dan alom ten toeverlaat
En vry borg van het volk, dat, vrij van aIle zorgen,
Gerust zijn handel drijft, en heenslaapt op die borgen,
Ret oog del' Vaderen, dat voor de kindren waakt ,
En toeziet, eel' de storm de poorte en wal genaakt.
Dus lijd het Yolk geen' last van schipbrenke, in "t verheffen
Del' oorlogsbuijen, die de burgerstaten treffen,
En storten in de grond, ten zij 't de hemel schutt",
Die Heeren hanthaaft, en door zulke pijlers stnt
Veel duizend huizen, als in een Stehuis gesloten,

1) Zie het geheel in Penon's Nederl. dicht- en prouuoerken IV, 121 vlg.
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Hethert van alde stad en trouwe stadgenoten,

Die'thertbedanken,voorzi
jn'levendigegloed;
Terwi
jlhetalde leên derbtlrgeri
jesroed,
In 'tleven onderhoud,veelhonderden van jaren.
Zoo staat Venedig pal,in 't midden van de baren,

Alseen metale rots,natwalefeeuwen ti
jds,
Bestreden van de pest,en dierte,en zoo veelstri
jds,
Gestreden metden Turk,en 'thuis der Ottomannen

En Vorsten,tegens'treclltdervri
jheid ingespannen.
Zooblinktde stad,mi
jn wieg,gebotlwd van Agrippi
jn,
Geli
jk een halvemane,op d'oeversvan den Ri
jn,
Na zestienhonderdjaar,en toonthaarlatlwerieren,
Gestriktin 'tvreverbond metd'oude Batavieren.
A ldus stontltome vast,schier zes paar eeuwen lang,

Eer'tNoorden metzi
jn bi
jl,bi
jharen ondergang,
ln 't omm ewroeten groeide,en 'tsloopen der gebouwen,
Geworteld alte diep,te hard om uitte houwen.
A lhandhaaft d'opperm acht,in oorloge,en geweld,

Desteden,eeuw op eeuw,haarpalen zi
jn gesteld,
Haeroudestuitin 'tend,geli
jk desmenschen leven.
MTat menschen bouwen,werd geene eeuwigheid gegeven.

Jvieietgeduurzaamszoekt,die hefzi
jn hartom hoog.
M en kan nietzekers hier beschieten met ons oog-''

Of de beschrjving van de Beurs en de bedrjvigheid op den
Dam ,vs. 476 vlgg. t. a. pl., b1. 300 :

,,De Beurs(daard'Amstelstuit,en doorvi
jfsteenebogen
M et waterpi-jlen schiet,alsvan een peesgevlogen,
MTanneerhetwatervalt,en adem haaltin ftY),
Ontfangtden burgerzwarm van d'oude en nieuwe Zi
j,
.

En alhetuitheemsch bloed,dat's middags hier te gader
In eenen boezem vloeit,en uitzoo m eenige ader
Gevloten,leven geeftaan 'tlichaam van 'tGemeen.
Hier word Merkuur gedient,geviert,en aangebeên,

Metzi
jnen slangestok,en vleuglen aan dehielen.
H ier zweethetkoopm ans brein,geproptvan vrachten,kielen,
Papieren,wisselkansse,en munte,en beurskrakkeel,

En winninge,en verlies:e1k gri
jptnaar'tbeste deel,
ln schipbreuk,haveri
j,verzekertkist,en pakken,
En bergtzi
jn haveen etli
jfop masten en op wrakken.
DeweiEendeFortuin smi
jtblindlings'swereldsgoed
Tegrabbelin den drang:deri
jkdom sti
jftden moed
Deskoopmans,doorhetlot,zoori
jk hem toegevallen.
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Dan steigeren om stri
jd degevels,poort,en wallen,
En torens hemelhoog.De Staat en burgerdracht
Getuigen van 't geluk,door schattingen,en pracht.

Gewinzuchtproptde breedeen lange galeri
jen,
Diebrommen in 'tvierkant,geli
jk een korf,vo1bi
jen,
En uitgelezen getlr,gewonnen op het veld.
Dan roeptde Betlrs zich hees:waar heen metaluw geld,

0 geldri
jk Amsterdam ?mi
jn nissen zien uw draven,
En missen midlerwi
jlhaer4drie maaltwalefGraven,

.

Uitklaren marmersteen te klinken,tot een eer

Van 'tkoopmansKapitool:ofmag mtinimmermeer
Gebeuren ditgeluk,hetwelk mi
jn Beursgenooten
Verdienden,die het goud metheele schepen goten,
In uwen open schootdoorkomm er,zorg en zweet,

Ten bouw van uwen Staat,en ftvri
je land besteed?
*

.

*

Hoe luchtig kan men nu op 'tmerktveld adem scheppen,

En i
jder'smerktdagszich,op zulk een ruimte,reppen,
In alle stallingen,en inkoop,en verkoop;
Daar volk en borgerdrang en huisman,in den hoop,
Vast veilen,loven,biên,en afslaan,en besteden,
Verkochte waren lai'
n,op btlrrien,en sleden,
Oftorssen op den hals,ofonder hunnen arm ,
'

Ofkrui
jen op hetrad.Geen wakkrebi
jenzwarm

Is drokker op hetveld ,en in dc honig korven,
W anneer de boekweit bloeit,die dood 1ag,en gestorven,
In d'aarde,eer klont en zon en dauw haarleven schenkt
En naar dien eedlen geur de honigzuigers wenkt.
Hier is de wandelstreek van Amsterdamsche Heeren
W ethouderen en Raad bekommert metregeren,
En deftig staatgesprek.de koopm an luistert hier
N aar luchten uit der zee,en zam eltuitpapier
Den zin der letteren,van overalgeschreven.

Dan valt,dan ri
jstde merkt:hieriseen schip gebleven,
En gindereen beland,datmetTurki
jen sloeg,
Deroofgalajen brande,ofbinnen Tunisjoeg,
En 'troofnest,oud Algiers,nooitzat van schepeplondren.
Dan hoortmen hier van 't Y een oorlogsman opdondren,
Ofvloten uit de Strate,ofvan de Spaansche kust:
Dan groeithet koopm ans hart,nu zeker, en gerust,

In zi
jn bekommeringe,en danktGodsweêren winden
En watren,die bi
jstorm zoomenig schip verslinden.
De ri
jke zeeisnu nietri
jkeralsde man,
Diemetdeesbli
jdemaar zi
jn zoldersladen kan,
uoxcl
kscoE,
r,Ned.Letterk.,XVIIe Eeuw ,11,4e druk.
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Verquikken zi
jne hoef
',en groene Gravelanden,
En Beemsters,klaverri
jk,volvee,en volwaranden.
De Stadhtlistoren steltzi
jn kunstig klokwerk,ri
jk
Van klank:Hemonispaelteen hemelsch klokmuzi
jk,
Zoo snelgeli
jk een luit,ofZwelingsorgelpi
jpen,
En snellen cimbeltoon,metvingeren te gri
jpen.
Hier blazen schuiftrom peten kromme en rechte Quit
Orlandoos grOoten geest ter heerenvenstren uit,
Ter eeren van de A'
Vet,en burgerwandelttren,

Verquiktdoorbli
j muzi
jk,in ongerustemaren
Van oorloge of tempeest.Hier leest men de geboôn
Den ondertrouwden af,die op den zondagstoon
N aar hunne trouwboeitreên,met onverzaad verlangen;

Terwi
jlde drang desvolksen toeloop vastde wangen
D er bloode Bruiden verft,in 'top-en nedergaan
Van 't ltaadhuis,naarhun straat,bestroitm etpallemblaânx
En goude looveren,door eene straat van menschen,
Die *tnieugetroudePzar den schoot volzegen wenschen,
Ofwegen onderling de Bruid,en Brtlidegom ,

Teri
jk,te vrek,te lang,tekort,tewi
js,te dom.
Hier leestm en 'slands plakkaat,of oude en nieuwe keuren,

Ofvonnissen,wanneerdejongstedaghettreuren
Des sterfdagsinneluid,en 't spiegelend schavot
Den scherreprechtez'daagt,die 't hooftvan 'tlichaam knot,

Dekeeldeltlchtverbied,en streeptmettajeroeden
De ruggen,op 't geschrei,en brandmercktse,onder 'tbloeden,.
A'
let 's H eeren wapenkruis.H ier trektde stads soldaat
Op trom melslag ter wacht,naar 't wachthuis toe,en staat

'sJvachtmeestersoog ten dienst:hi
jzelfontfangtde leuze,
Het woord der nachtwacht,van des Btzrgemeesters keuze
En orde,toteen m erk en veiligheid der wacht,
Om alle misverstand te schuwen in der nacht.

De vli
jten bezigheid derbtlrgeramptenaren,
Die ieder hunnen plichtbekleeden en bewaren,
Vermeerderthier den zwarm van 'tltaadhuis,afen aan.

Hier waaktdeburgeri
j.Hier.oefl
kntzi
jhaarvaan,
De wapens,en ftgeweer,zoo trotsin harrenassen
Gegespt,en uitgerust,als ofse waar gewassen

ln 'ti
jzer,uitdewiege.en van haarmoedersmam.
Avie A msterdam mel's dreigt,die vind hierA msterdam ,
Gereed om toe te treên,groothartig uit te vallen,
H etzwangere geschutte voeren op de wallen,

Totvoorstand van llaarRecht,en vri
jheid,zoo verraad
H aar poorten onderkruipt, ofA'
lars de tromm el slaat.''
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M en weet niet, wat hier m eer te bewonderen, of het schilderachtige der voorstelling of den schoonen bouw der verzen.

Eindeljk vermelden wj n0g het gedicht Op het Zeemagazin
(Y11,C41,ofuitg.van 1660,11,467),volgensVan Lennep peen
der treFeljkste onder zjne meesterstukken-'' Tot eene kleine
proeve der levendigheid van voorstelling strekke de schildering

der handelsdrukte (bl.651 of476):
Alwatonsdreigde isin zi
jn waterschulp gekropen.
De w eereld is nt1 veil;m en valle alom aan 'tkoopen,.
En aan et verkoopen,aan 't bevrachten:werkt en wint.
N u pakt,nu zakt, en slaaft,en draaft,en weeft,en spint,

En schri
jft en wri
jft:denachtistotgeen rustgeboren.
Ikrioelten woelt,en vliegt:deschri
jfpentusschen d'ooren.
De '
Brarmoesstraat,deDam ,delangenieuweDi
jk,
En ftJvater,huisbi
jhuis,dewinkelswordcn ri
jk.
Delak
-enreederi
j zietandren in de kaarten,
En sli
jtllaarfijnestofen wolop allevaarten.
De kruidenier verteerteen gansch Oostindisch huis.

Dezi
jclewinkelrtlischt,geli
jk een volle sluis,
Van trekgetouwen,en van goude passementen.

Derentenierbesteed zi
jn geld op hoogerrenten,
De Beurs valt veel te naauw. De Avisselbank vertelt

Een'schat van ltrezus aan 't gereede Avisselgeld.
D e Jvaag is afgem atvan waren af te wegen,
En roept om arbeidsvolk,totaan den hals verlegen.
De Spaansehe zilvervloot word hier aan geld vermunt,
In 9taanzien van den haat,die niemand zegen gunt.
N ieuw N ederland bezaait,belooft ons m acht van koren.

Een anclerPolen schi
jntvoorHolland daargeboren.
De Geldersman,en Sticht,en Yssel,Maas en MTaaly

En Ri
jn,en Alerhs'e,en Eems,desteden altemaal
Gedi
jen bi
jden oogstderZeevaart,allemenschen
Begroeten Am sterdam ,bezichtigen metwenschen

'tGezegentMagazi
jn,doorStalpaartskunstgebouwt''
.
A1s tegenhanger van die vreugd over aanbouw en aanwas leze

men de schoone K laghte over den brand der Nieuwe Kerk (1Y,
422;uitg.1650,bl.411),metden dichterljken aanhef:
D e ltoningin van Aemstels hooftgebotzw en

Isnu,helaes!haerblaeuwesluierqui
jt,
En m oet bloots hoofts verkleum en4 en verkouwen

In -thartjevan den gtlren winterti
jt!''
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of die diep gevoelde vlammerklaght over de gruwsame verwoes-

tinge van Londen''in 1666 (X ,666):
De helsche stoockebrant der Britten

Stack juichendeden Vliestroom aen;
En Schelling,daer de visschers zitten
In armoede,om den kostbelaên.
ly zaten bang,den moort ontvloden,
Met vrouwe,en kinderen,en vee,
In duin,half levenden,halfdooden,
En klaeghden droef dithartewee
Aen Godt.En hun bekretene oogen,
Zy schreiden:Heer,ontferm ,ontferm ,

Terwi
jldevlammen opwaertvloogen,
De stommen onder datgekerm

Zich mengden meteen deerli
jck loeien:
Gedooght de hemeldatgewelt,
D ie magbtigh is de hette boeien,
H et eilant,.dat in tlanen sm elt,

V erm agh te troosten uit genade?

Maeronderfsvolx gejammerzit
De Godtheitzelfom hoogh te raede.
Genade,aen d'eene zy,verbidt.

Rechtvaerdigheit,aen d'anderzi
jde,
Bepleitde zaeck voor 't hoogh gericht.

D*Aertsrechtervelt,eer droefdan bli
jde,
Hetvonnis.uitzi
jn aengezicht
En oogen sprengkelen de voncken
Van 's hem els wraeck,te lang geterght,
A1s z55avelvier,uit rots gekloncken,
Door wrevel,haer te trots geverght.
Die voncken vatten in hettonder
De1*Zee-en kerckermoordery.
Hier stoockt een storm van 'tnoorden onder)
En voedtde vlam , die losen vry
Gaet weiden over 's Konings huizen,
En weit gebou en kercken af,

Men hoort de vlammen vreesli
jck bruizen.
Zoo wort,a1s in een gruwelgraf,
D'aeloude stadtin asch gedolven,
En roock en smoock.de viergloetraest,

Geli
jck een roode zeevolgolven,
Daer Godtsxorckaen in brult en blaest.

W aerisnu 'sri
jx triomfgeschater

DE VERW OESTINGE VAN LONDEN.''

r

Om Schelling,en het brandend Vlie?

Nu kan Neptuin,metalzi
jn water
Van zee en Teems,noch schelm ,noch spie,
En aertsvelraeder,'tvier nietblusschen.
Daer zinckt de koningsmoorders stoel,
Als onlangs out Byzanssen,tusschen
Vier elementen,in een'poel.
De valvan Londen,'s Konings zetel,
Verheflk niemant.'snabuurs plaegh
Geef'niemantstof,om oock vermetel
.Te gr
oeien in de nederlacgh
Van zulck een weereltop zich zelven
En afgescheiden door den vloet.
Pallaizen,winckels,en gewelven,
V an pestbesm et, en omgewroet,
Beweegen Turck en Barberyen
Tot mededoogen,daer m en Job,
Als op een'mesthoop,hoortin lyen

Zi
jn leedtmeteenen vollen krop
Uitschudden in veel duizentzielen,
Die plotzeling,en slagh op slagh,
Op 'tpestigh kerckhofnedervielen.
Europe za1 dien nacht en dagh,
Vier etmaellang,veele eeuwen sm arten,
Door alle koopsteên.H eilant,troost

Eh spi
jstdehongerigeharten,
Die naeckt ontvloôn,en halfgeroost,
Op 't velt verstroit,om noodruft zuchten.
Braveerder,die den Oceaen
D e vorck ontw eldight,kuntghe vlughten,
Ontvlught Godts wraeckvier,zwart gebraên.
Uw Teemstroom ,op den gront gedoken,

Beklaeght,in 'tdiepstevan zi
jn kil,
Dat,zi
jnehorensafgebroken,
H et water hem ontzincken wil.
H y scheurt't gezengde haer aen Earden,
En schreit om lessing in dien brant.
Dat leert Nerstockt in quaetvolharden,
Schoflkeren havens,kust,en strant!
Fortuin noitscllooner tafels deckte
M etwinckelstoflkn op een ry.
De gloênde tong der vlamme leckte,
Verslingertop dees leckerny,

Dedacken,ri
jck van zi
jde waren,
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Gesteente,gout,en zilvren schat,

By een gesleept,veelhondertjaeren.
O koopbeursvan deri
jckstestadt!
Ghy hebt naer uw bederfgedongen,

Uitdertlen trots,en bleeck van ni
jt,
Dien zeevloeck Karelafgedrongen,

Daeraldeweereltlastby li
jdt.
Daer leght de stapel,uw vertrouwen,
Zoo vlack als Tyrus aen hetm eer,
In eenen puinhoop van gebouwen
Bestulpt,zoo helptgeen tegenweer.
Ghy zwoertte water elck te stroopen :
Nu legtuw kroon in 'tvierverzoopen.''

M aar o0k voor zoetere aandoeningen had Vondel oog en oor.
H0e echt poëtisch is niethet kleine gedicht op de droog gemaakte

Beemster (1V, 366! uitgave van 1650, bl.514), en h0e luide
spreektdaarin zjn natuurzin.Men luistere:
!!De Mrintvorst,om den rouw van Hollants M aeghtte paeien,
Vermits door storm op storm zy schade en inbreuk 1eê,
Schoot molenwiecken aen ,en maelde,na lang draeien,
Den Beemster tot een'beem t,en loosde 't meir in zee.
De zon verwondert,zagh de klay noch brack van baren,
En drooghdeze af,en schonckze een'groenen staetsik-eurs,
V olbloem en geborduurt,vollovren,ooft,en airen;
En,toiende heur hair, bestroide hetvol geurs.
De room en boterbron (luam uit haer borsten springen.
Hetvissigh li
jfwertvleesch,zloch m aeght,en ongerept.
H aer voorhoofts torenkroon quam door de wolken dringen:
Geli
jck gemeenli
jck weelde in hoogheitw ellustschept.

Hierjaeghtde winthont'twilt.hierri
jtde koetsuitspelen.
At
len danst,men banketteertin 'sKoopmansri
jckebuurt.
Hierlachtdegoude ti
jtin lievelustprieelen,
Die voor geen oorlogh schrickt,noch kielop klippen stuurt.
Verzier van Cypris,hoe zy Cypersquam bekoren:
Ick weet dat dees Godin uit zeeschuim is geboren.'f

Hoeliefeljk iszjn lofzang op Hetff/pcà-lfyzf/c/c(lX ,235)!
O0k lief en leed in den huiseljken kring persten vaak liederen
uit zjn gemoed.Getuige de Uitvaertzjner kleindochter,zoO roerend verheven(X ,164);ofdatbekendejuweeltjeophetKiitder-ljjck
van zjn zoontje (111,157;uitg.van 1644,bl.314):

GODSDIENSTIGE STEAIAIING.
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,1Constanti
jntje,qtzaligh ki
jntje,
Cherubi
jntje,van Om hoogh,
D'ydelheden,hierbeneden,
Uitlacht met een lodderoogh.
àloeder,zeit hy,waarom schreitghy?

Waarom greitghy,op mi
jn li
jck?
Boven leefick,boven zweefick,

Engeltjevan 'themelri
jck:
En ick blinck'er,en ick drinck'er,
't Geen de schincker alles goets
Schenckt de zielen, die daar krielen,
Dertel van veel overvloets.
Leer dan reizen metgepeizen
Naar pallaizen,uithetslick
Deser werrelt,die zoo dwerrelt.
Eeuwigh gaatvoor oogenblick-''

De godsdienstige stemming,diein beidedezegedichten uitblinkt,
heelt hem menig schoon vers in de pen gegeven. Ik herinner

slechts aan dat éénejubelende, uitmuntende Kersliedt,in 1642
gedicht (IV,359),of aan de aandoenljke Bede '
ppp/'het ll'
z
rcld?l
'
Weesbltis (111,194quitg.van 1644,b1.196):
!)Och laatuw m ededoogen stralen
Op dees van elck vergete schaar,
Op 'tarme Aveeshuis van de W alen,

svienslastnoch aangroeitjaaropjaar,
Mranneer ft ontfangtm etopen arm en

Die arm zi
jn zonder hunne schult,
De lveeskens,'die om nootdruft kermen;
En voed hen op m etgroot gedult

In tuchten eereli
jckezeden.
Jvie zietze zonder schreyen aan?
HeeftOhristus arm voor ons geleden,
svie kan voorby dees kribben gaan

En stallen,zonder metden Avi
jzen,
Te (lflkren een luttelgout,

Om 'tnaackten hongrigh kinttespi
jzen,
Dat in dit Bethlehem verkout?
A y zorght niet,dat de schatten minderen,
Die ghy aan Godt op woecker geeft,
Door vreem de qn otlderlooze kinderen.
GedencktdatGodthun vader leeft,
Die in uw weldaat word geprezen
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En 'tgoed,dat nimmer zal vergaan.
De zuivre Godsdienstis den Aveezen
ln hun ellende by te staan.''

W at m en van den melancholischen Yondel wellicht m inder zoa

verwachten, 't zjn teedere minnedichtjes; en toch heefthj ook

in dit genre uitmuntende proeven nagelaten; b. v. die zangen ter'

eere der dochters van zjn vriend Baeck (1l,215),zoo waardig
besloten met dien Beeckzang,(uitg.van 1644,bl.359) welkeinzoetheid Hooft'sbeste minnedichtjes nietstoegeeft:
svycker Bietje,die by 'tBeeckje
Nestelt,en geeftmenigh steeckje
Die uw honigh kom tte dicht:

svackerNymfje,diesoo klaartjes
Metuw oogjesop deblaart
jes

Flickert, blickert,straalt,en licht;''

Zegh my,meisje,die soonetjes
Poezelachtigh zi
jt,en vetjes,
Levend,helder,wel gedaan;

Waarvan mooghjezoo weltieren,
Daar al d'andere,arme dieren,

Bleeck en treuriglzqui
jnen gaan?

Eetjeslaatjemeteen eit
je?
Drinckjenietdan schapeweitje?
Pluckjemoesjen uitden tuin?
Backje struifjesvan de kruitjas?
Treckjeheen,na zomerbuit
jes,
Om lamprey en kni
jn,in duin?

Slaapje op donsvan witte zwaantjes?
Leckjemuskadelletraant
jes?
Houje een ongemeenen sti
jl?
Leghjein schim van koeleboompjes?
Droomjedaargeen andre droompjes
A1svan suicker,uitBrezi
jl?
Zwemje in lachjes,en genughjes?
Leeftuw geestin zoete kluchjes?
Springtuw zieltjen in uw li
jf?
Erfjenieta1sheil,en zegen?
Benjejuistvan pasgeregen,
Niette1os,noch niettesti
jf?
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Zegh hettoch uw medemeisjes,
Vo1zwaarmoedigegepeisjes,
Heeluw speelnootsalgeli
jck.
Redtdiediertjensvan haarteering,
Onderkruip den Haeszi
jn neering,
En wortdocktervan deJVi
jck.
f'

OfweldieallerliefsteLVaydeunt
jes,nogoprjperleeftjdgekweeld
(lV, 117; uitg. van 1644, b1.360), en waarvan we slechtsdit
ééne aanhalen:

Nachtegaaltjen,in de lovren
Van den groenen lindeboom,
By den klaren Aemstelstroom ,

Zegh,wie leerde uw montje tovren,
En datkeeltje,zoetgebeckt?
Anna,zing niet.och !ghy treckt,
Och!ghy treckt met dat geluit
My de ziel ten lichaam uit.''

Maar watden dichter gedurende geheel zjn langeleven bovenal
heeft aangetrokkent het was de vrje natuur, zoowel in hare
ma
jestueuse alsin hareliefeljketooneelen.ln dieschoonenatuur,
*
111open lucht adem te halen,datwaszjn lust. Ook daaraan te
voldoen ontvluchtte hj zoo dikwerfAmsterdam voor Scheibeek of
Rustenberg : en het genot, aldaar gesm aakt, gaf hem verzen in de
pen als dat bevallige Lantgezallg (V11, 710), ter bruilofte van

den E. Heere R. Yan Estvelt gedicht, en dat wj ons niet
weerhouden kunnen in zjn geheelafte schrjven:
Estvelt,van de min gedreven,
En van zorghen overlaên,

Preeszi
jn Schoone'tackerleven
Op deeswi
jzevierigh aen;
Of sy eenmaelwou verstaen
Hem te troosten onder -tpraeten,
Daerze beide fzaem enzaeten,

In hetschi
jnselvan de maen.
Koenaertdichthier by,gedoocken
Achter eenen lindeboom ,
W as vervaertvoorgeestnoch spoocken,
En belust,a1s in een'droom ,

202

LwxzoylEzwxou.''
Hem te llooren aen den stroom ,
Hoe hy schilderde,onder 't vryen,

Zi
jnelantschapschilderyen,
Angstigh tusschen hoop en scbroom.

Schoone,sprack hy,ô mi
jn schoone,
Neem ,ay neem een poos gedult,

Datick u hetlantri
jck toone,
Daer ghy haest regeeren zult,
En de zon den stoel vergult,
Die nu wacht,met groot verlanghen,

Om u staeteli
jck t'ontfanghen,
Op de vreught,die 'tvleck vervult.
Ghy zult hieruw'adem haelen
In een vrye-en ope lucht,
Op 't gezangh van nachtegaelen
Buiten stadts en beursgerucht:
Daer geen oostersch koopman zucht,

Ofin zeedri
jft,bang voor schade,
En op fs waters ongenade,
V oor een'Turck en kaper vlught.

'W inter,zom er,herfst,en lente,

Elck saizoen van ftrondejaer

Ofertu een wisse rente,
Buiten schipbreuck,en gevaer,
Bloem ,en ooft,en korenaer,
Bacchus vrucht, en Ceres gaeven,
Onder 'tploeghen van uw slaeven.

Yederneemtzi
jn'arbeitwaer.
Ginder vischt een uit den vyver
Spal-telvisschen onvermoeit.

Herwaerttoontu d'ossendri
jver
Hoe uw vee in 'tgraezen groeit,
En van weelde springhten loeit:
Ofde kudde volght den herder,

En zi
jn rieten fluit,watverder,
Daer de daeu het gras besproeit.
Lust u schaepemelck te slorpen,
Lust u honigh,kaes,ot'room ,
H art,of veltlloen:hofen dorpen

Zi
jtghy waert,en wellekoom.

I
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Yssel,Ri
jn,en Veluwzoom
Zien u vlieghen,als metvloghlen,

Heetop hazejaght,en voglen,
Aen mi
jn zy,metvryen toom.
Lusthet u,van loofbelom mert
Daer ons Vlierbeeck,langhs den kant
Ruischtdoor 't koren,onbekommert
'
svat te rusten,hant aen hant,
En uw lief,uw Avaertste pant,
U wen Bruidegom tfonthaelen :

'k Zalmi
jn echte schultbetaelen,
Uiteen ktlischen minnebrant.

Valtghe in slaep,daer Pan noch Sater

U bespiet:ghy zultuw*schi
jn,
Onder 't droomen,in het water

Speelen zien in 'tkristali
jn,
Meteen kint,datmelck en wi
jn
Uituw borst zuightm etde tippen

Van zi
jn kittelende lippen.
W atvermaeck kan zoeterzi
'
jn.
!
Onder d'aenghename toghen
Zietghe vader Bruining weêr,

Ofeen Estvelt in zi
jne ooghen,
Tintelstarren,klein en teêr,
En der oudren glans en eer

Opgaen in den blancken jonghen,
Onder duizent voghlentonghen,
Die u groeten,keer op keer.
Zoudtghe,ô lief,om dit verm eiden,
Schroomen van uw moeders werf,
Van uw zusteren te scheiden,
En te wislen erfom erf?
Datuw schoonheitheenesterf,

Zondervrientschap,li
jdtgeen reden.
Venus,helpme woorden smeden.
Ly hetniet dat ick haer derf.''

Onder'tklaeghen, onder 't kermen
Klapte in ltoenraets oor een zoen.
Estveltnam Rebeck in dfarmen.
Dit gaf Koenaert grootverm oên
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Dathaer mont vrypostigh toen
't Gouden Jawoort had gesproken.

En hi
j sprack,alstilgedoocken:
lsde ti
jdtalreê zoo groen1
*'

Wie denkt daarbj niet terstond aan zjne majestueuze ode De
llA#'
zl,
sfrppz?l (111, 28; uitg.van 1644, bl.201),die wj methet
grootste genoegen hier grootendeelsafschrjven:
.

11DoorluchteRi
jn,mi
jn soetedroom ,
V an waar salick tz lof toesingen?

Mijn treckende geboortestroom ,
Ghy koomt uitZwitsersche AlpesSprlngen
A ls hoofd-aêr der begaefde Euroop.
De Donau,uw afkeerigh broeder,

Nam oostwaartop si
jn snellen loop,
Ghy noordwaart;toen een selve moeder,
BegortVan regen ys en Sneeuw ,
U baarde voor soo menige eeuw.

Germanje lagh noch wild begroeit
Van si
jn Hyrcynsche wilde wouden,
Tot dat het namaals wiertbesnoeit,
En door de tucht in toom gehouden.

Ten leste dorstghy,stri
jdbreRi
jn,
Den Tiberop si
jn feestbestoken;
Die vooru neegh,toen Constanti
jn,
V an uwen oever opgebroken ,

Ging stri
jcken metden otlden root'
Van ltom e en 't H eidensch bygeloof.

Ghy naamthetjuck van Christusaan,
Men hoorde uw vroli
jckeoeversschateren,
En scheent de heilige Jordaan
Te tarten met gedoopte wateren.
H etChristus kruis vieluM'en rugh
- Soo s
waar niet,a1s weleerte dragen
Den last van Cesars legerbrugh,
En Drusus,die u dede klagen

Om vi
jftigh sloten swaarvan steen,
Gebouwtlangsuwe kttnten heen !
@

p
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0 onvermoeide molenaar,
0 stedebouwer,schepedragel-,

0 ri
jcksgrens,schermheerin gevaar,
Wi
l-nschenckel
-,veerman,oeverknager,
Papieremaker,schafpapier,

Daarick uw gloriop magh schri
jven,
Uw waterdatontvoncktmi
jn vier.
Mi
jn sinnen in uw weddedri
jven,
En spelen a1s een dartle swaan,

Verleckertop uw wi
jngerdblaên.
Ghy schi
jnteen aardscheregenboogh
Gekleed metlevendige kleuren,
En tart den hem elschen om hoogh,

Die hierom ni
jdigh schi
jnttetreuren.
De blaauwe en purpre en witte druif
V erçiert uw stedekroon en locken,

En muscadellewi
jngerdkuif.
Devlieten staan metwi
jngerdstocken
Rondom u,druipende van 't nat,
En ofren elck hun watervat.

Daar is de M ain,een pi
jnberghs soon,
D e M oesel methaar appelvlechten,
D e M aes,die meteen myterkroon

Om d'eermetonsen Ri
jn wilvechten,
D e Roer,die 'thair m et riet vertuit,
D e Necker,met een riem van trossen,
De Lip,gedostm et mosch en kruid
V an overhangend eicke bosschen,
En duisend andren m in van roem ,
Bekranstmet loof en korenbloem.

Ghy strecktde voeten aan ftgeberght,
Daer sich de Zwitsers in bescharmen,
svanneermen hen om oorloogh verght:

Ghy gri
jptdeNoordzeemetuw armen,

W aarin het heldeneiland leit,
Daar Bato sich ternedersette,
En dat soo schuw van dienstbaarheid
U itheem sche 'beckeneelen plette,

En deêgevoelen,datdeRi
jn
Geschapen wasom vry tezi
jn.
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Ghy slingert,als de Griecksche slang,
U w blaatlwe krtlllen om de struicken)
En groene bergen breed en lang,
En swelleght in zoo veele krtlicken
Van stroomen,datuw lichaam swelt
Van wtttersucht,en parst de planten,
En schuurtzoo menigh vruchtbaar veld,
En knabbeltaan de ruige kanten ,
Nu tusschen berg en kromm en bult,

Nu dooreen dal,metwi
jn gevult.
Al isuw eene keelversand,
D ie ethuis te Britten plagh te schaven,
Dat nu verdroncken leitop strand;
De Leck en Yssel doorgegraven
Vergelden dubbeldese scha,

En leiden u methooge di
jcken
ln zee;opdat uw ongena

De vlacke beemden nietkoom stri
jcken
M et m aght van regen, en geweld
Van sneeuw ,datin de sonne sm elt.
De heldre en starrelichte vliet,
D ie door den hem el vloeitby duister,

Isd'Ital
jaanschePadusniet,
Noch oock deNi
jl,Egyptensluister;
Neen seker,'tisde ri
jckeRi
J'L,
Jviens visschen,meteen wuftgewemel,

In 'tonbevleckte kristali
jn
Van eenen onbetrocken hemel,
Aletsilvre schubben silverklaar
A1s starren dolen,hier en daar.

O suivreen blancke Ri
jnmeermin,
Die my tot stervens toe kuntkittelen,
Ghy helpt veel sielen aan gewin,
En m enigh Graaf aan eeretittelen
En landen aan een hoogen naam .
H oe m enigh heeftu overtogen,

En metuw rand bepaaltsi
jn faam ?
H oe dickwils saaght ghy metuw oogen
H et hooghgeboren H ollandsch bloed,

En voeldein ftwatersi
jnen gloed?
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Hetsy ick dan mi
jn oogen sla
Op uw bisschoppeli
jcke torens:
Ofmet een lent van vaarsen ga
Bevlechten uwe silvre horens:
Ofvolgh uw wuften ommeswaay :
Ofsing op 'truischen van uw baren:

0fhuppelop mi
jn lkeulsche kaey:
Ofkoom door Bazelafgevaren,
Daar ghy Erasm us grafste kust,

En wenschthetwi
jsgebeenterust:
H et sy ghy 'sK eysers viel'schaar schaaft
Te Spier,dat swart van pleyters grimmelt,

Daar Themisgri
jsen afkeslaaft
Bekomm ertsit,en 'tpleit beschimm elt:

Hetzi
jghy brultin 'tBingerloch:
Of Neerland drenckt met volle vaten,

En groeien doetvan wi
jngerdsogh,
En ydle en sotte sorgen haten:

Uw vochtbesteltmi
jn vederinckt,
Tot datse in zee met u verdrinckt-''

W j vestigen niet minder de aandacht op dien even liefeljken

alsnatuurljken Wiltzangh (VI,169):
W atzongh hetvroli
jck vogelki
jn,
Dat in den boom gaert zat!

Hoe heerli
jck blincktdezonneschi
jn
Van ri
jckdom en van schat!
H oe ruischtde koelte in 'teicken hout,
En versch gesproten 1of!
H oe straeltde boterbloem alsgout!
svatheeft de wiltzangh stof!

Watiseen dierzi
jn vryheitwaert!
W atmisthetaen zi
jn'wensch;
Terwi
jldevreck zi
jn potgeltspaert!
O slaef!o arme mensch!
5Vaer groeien eicken T'Amsterdam ?
O kommerziecke Beurs,
Daer noit genoegen binnen quam !
W at mist die plaets al geurs!
M'y vogels vliegen,warm gedost,
Gerust van taek in tack.
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De hemelschaftons dranck en kost.
De hemelis ons dack.

5Vy zaien noch wi
jmaien niet;
W y teeren op den boer.

A1s'tkoren in zi
jn airen schiet.
Besteltal 'tlantons voêr.

Mry minnen zonderhaeten ni
jt;
En danssen om de bruit:

Onsbruiloftbintzich aen geen ti
jt,
Zi
jduurtonsleven uit.
Mrie nu een vogelworden wil,
Die trecke pluimen aen,
Vermy de stadt,en straetgeschil,
En kieze een ruimer baen.''

Ofmen leze dien schoonen reider Eubeërs,waarmee het derde

bedrjfvan Palamedes besloten wordt,en waarvanalleenhetbegin
herinnert, dat hj eenerGrieksche tragedieis aangepast;wantde
rest schildertop onnavolgbre wjsdeomstreken van de Beverwjk
en het rustig landeljk genot in den morgenstond op Scheibeek.
M en oordeele:
!,Alree het dun gesaeyt gestarnt
V eriaeut,en niet soo vyerigh barnt.
De schaduwe is aen 'toverleenen.
De nacht hetopgeeft.voor sich heenen

Demorgenstardri
jft'shemelsheyr.
De voerman van den grooten beyr,

Opdathy si
jne beurtverwissel
Die vlugtm etomgekeerde dissel.

Degoude Titan ri
jstalree

Metblaeuwe paerden uutder zee,
En schittert over bosch en duynen,

En Idaesbladerri
jcke krtlynen.
O wellekoome morgenstond!
Ghy voerthem spelen in den mond
Van endeloose salighede,
Die rustigh lustigh,we1te vrede,
Beschoutwat ons nature geeft:

W atschoonheyd in haeraenschi
jn sweeft:
svatGodli
jck word,doorallehaer'leden,
V an 't diep verwondren aangebeden.

Diein een'liefeli
jcke streeck,
Bi
j'truysschen van een'silverbeeck

REl vwx Esssàus.''

Si
jn landhuyssticht,en boersche wooning:
Jvat is dateen gesegentkoning!
Die nieten vlamtop ydellot'
,

En si
jnelllsten metsi
jn hof
Vernoeght,en indrincktmetsi
jne ooren
Den vooglensang,die sich laethooren,
Als d'uchtentdou langwol'
pig leyd
By druppelshier en daer gespreyd:
Op roosebladen versch ontloocken:
Mranneer sich opdoen duysend roken.
En duysend kleuren,voor het oogh,
V an bloem en:als een regenboogh,
A ls lris bruyloftskleet geweven:

Een'schildery dieswi
jmtna 'etleven.
Hy plant.hy poot,ofhy verset,

Belaeghtdevooglen metsi
jn net;
Ofoverlenende metyver,
De spartelvisch treckt uutden V)rver

Metsi
jn'gebogenehangelroe:
Ofis hy sulcke spelen moe,

Hy spand sj
infpaerden in voor'tdaegen,
En gaetmethonden 'tkni
jn belaegen:
Of ri
jd by klaeren sonneschi
jn
Doorwegen die gestrengeltsi
jn
A ls voormaels der Cretensen doolhof.
H ieq'bloeyt een afgetuynde koolhof:
Daer lachteen'beem d, eeneklaverwey,
Om cingeltm et een'boom enrey:
M en leeght de koeyën uyers wacker:
H ier swoeght en ploeghtmen op den aeker
En ginder hooptmen op 't gewas:
Daer saeytm en boeckweyt:ginder vlas:
llier groeyten bloeyt hetweeldigh kooren
Omheynt metsteeckelighe dooren:

Daerspoeyteen speeljaghtoverftmeer:
H ier rookt een dorrep:ginder veer
Een slot wil in 'tverschietverCaeuwen,
En hooger op 't geberghte blaeuwen.
V eer dwaelthy van ditleven af,
Dien d'onrustnagaet,totin 't graf:
Die tot den avond van den m orgen
Geknac ht geplaeght word van de sorgen,
Van sorge,die nietrusten laet,
Die slaefword van een'vryen staet,
JONCKBLOET, Ned.Lett
erk., XVII Eeuw ,11,4e dluk.
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En totgemeene best salraemeny
En brengen soo veele hoofden f saemen.

Hy wordtgebeten van deni
jd,
Hoevroom en eerli
jck hy zich qui
jt.
De tabberd,ick beken 't,iseerli
jck,
En 'tkussen deftigh,en raedsheerli
jck:
Maer och watis 't,een lastigh pack:
W atm oeyte nestelt onder 'tdack,
Daer yeder vlamtna hoogre stoelen,
En allerley'gebreecken woelen.

Dieramp vermi
jd mi
jn burgerboer''enz.

Geven deze proefjes ons geen recht,Yondelals onzen eersten
en Onovertrofen lierdichter te roemen? En toch was het ons niet

mogeljk hem in den geheelen veelzjdigen rjkdom van zjn onvergeljkeljk genie tedoenkennen.Mocht,hetgeenwjgaven,althans
aansporen om Vondelzelfte lezen en tebestudeeren 1)!
1) Zie ook:Dereizangen 2
n Volèdeln
streurspeleninBeets,VerscheidenhedenV.

VII1.
DE DRAMATISCHE DICHTER.

H0e groot Vondel's lyrisch talent o0k was,en h0e gaarne hj
in zjne gedichten 0ok den indruk teruggaf, dien de gebeurtenissen zjns tjds op hem maakten?toch waarde hj nog lieverin
het rjk der idealen en schiep zich eene eigene wereld op het
tooneel.J'
a,'tschjnt dat hj zich bj uitnemendheid tottreurspeldichtergeboren achttel).
De schouwburg had in zjn oog een verheven doel:
!!De Schouburg planten stamptdezeden in dejeught,
Ontmomtde weerelt,leert welspreeckentheiten deught,

En wi
jsheituitgebeeltdoorrolen personaedje,
Gelaerst,oflichtgeschoeit,gevoertop haerstellaedjef'S).
Vondel stelde er eene eer in , naar dat doel te streven. Er

bestaan niet minder dan twee-en-dertig drama's van zjne hand,
waaronder vier-en-twintig oorspronkeljke,zeven uithetLatjn of
Grieksch vertaalde treurspelen , en een herdersspel.

Heeft hj zjn doel bereikt? Heeft hj als treurspeldichter het
1) Dat bli
jkt wel uit het bi
jschrift,dathi
jin l650 maakteop zi
jn eigen
afbeelding doorJan Lievensz.(V1,53):
!!Zoo vollight Livius van Leiden Titiaen,

En leertdoorzi
jne kunstu Vondelsspzaeck verstaen,
Die 't Grieksch en Roomsch tooneelin Neêrlantpoogtte stichten.
M en vat uit'sDichters prentw at treurspelhy wildichten-''
0) lnwl
jdingbevan 'fStadbuis, mer/cen,V1D.,bl.682.ln het Tooneelschilt,
dathi
jin 1661tegen de l:gigagende''lasteraars derdram atischekunstschreef,

heethet(V1 D.,bl.320):
!1Hetooghmerck der treursN len is....den verwilderden aert in tetoomen,

en de zeden in te scherpen. Hetbli
jspelverlichtzwaermoedigegeesten,
en geneest de harte wonden der staetheeren en amptenaeren,door gedurige
bekom meringen en beslomm eringen,tot heilder gem eente,afgeslaeft.''
l4*
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m eesterschap verworven, en den uitbundigen l0f verdiend,dien
m en hem heeft toegezwaaid?
Ik heb het gewaagd in de vroegere uitgaven van dit boek een
mindar gunstig oordeel over Y ondel's dramatisch talent uit te

spreken, en men heeft mi
j dat zeer euvelgeduid,ja,mi
j daarover op de grofste wjze bejegend. Dat alles zalmj intasschen
nooitterughouden om onverholen mjne overtuiging uittespreken;
maar toch moest het mj nopen,nog eensernstig te overwegen,
ofik had gedwaald. Ik lasin een onzer tjdschriftenin de critiek
van een werk over Kalvjn1), dat de fouten in diensInstitutio
breed had uitgem eten , de volgende opm erking: rlfomt met die

tentoonstelling van fouten Kalvjn bj delezersgvan hetboek)tot
zjn recht?Isdathistorische waardeering,een documentvan v/ôr
drie eeuwen , losgemaakt uit het verband van tjd en omstandigheden waarin het is ontstaan , te plaatsen in het licht van onze
dagen en het dan te beoordeelen naar de mate, waarin het aan

onze verstandeljke en zedeljke eischen voldoet?''
Dit lokte natuurljk de vraag uit, of bj mjne beoordeeling
Vondelrtotzjn rechi''gekomen was?
Met betrekk
#ing tot Kalvjn zou ik de vraag onvoorwaardeljk
met neen beantwoorden. W ellicht za1 daarom menigeen m et de

gevolgtrekking gereed zjn, dat dan o0k hetzelfde voor Vondel
geldt. Ik veroorloof mj daartegen echter een paaropmerkingen.
De zedeljjke waarde van een historisch persoon kan alleel'
tgetoetst worden aan de ethische ontwikkeling van zjn tjd:in het
lichtdaarvan, en daarvan alleen moeten zjne daden beoordeeld
worden. Om m aar iets te noemen : beweegredenen, beginselen,
die in onze dagen den toets niet m eer kunnen doorstaan,golden

ioen wellicht a1s edel en verheven; en aan dien maatstafheeft
m en zich te houden.
M aar geldt dit ook evenzeer van een aesthethch oordeel?

Het is ontegenzeggeljk waar, dat o0k een kunstenaar, een
dichterin deljstvan zjn tjd moetworden geplaatst;datbj den
laatsten vooraldeomstandigheden,waarinhjverkeerde,nietmogen
worden over hethoofd gezien,noch ook de hoogte?waarop zjne
1) Prof. '
Rauwenhof's beoordeeling van Pierson's werk over Kalvi
jn in
De Gids van April l88l,bl.203.
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tjd-en kunstgenooten stonden;datzjne dichtwerken in de eerste
plaats moeten worden getoetst aan hetgeen men in zjn ti
qjd voor
de eenige aesthetische wet hield. Maar heeft de letterkundige
Critiek daarmede hare taak vervuld? Zeker neen. Als de geschiedenis der letterkunde zich ook nog een ander doelheeft te stellen

dan het afwegen van de betrekkeljjke waarde van een schrjver;
a1s het ook tot hare taak behoort de aesthetische ontwikkeling

van den tjdgenoot te bevorderen,door te onderzoeken oî'
ten in
hoeverre, poëten en schrjvers in den loop der geschiedenis de
eeuwige wetten van schoonheid en kunst in zich hebben voelen

leven,dan moetzj ook hunne werkenaan diewetten,voorzoover
wi
j ze kennen,toetsen.Met andere woorden:zi
jkan niettevreden
zjn methetaanwjzen van hunnen rang te midden hunnermededingers in vervlogen eeuwen; zj mag, zj moet o0k trachten
hunne absolutewaarde te bepalen,en aanwjzenwathunwerko0k
in onzen tjd nog mag gelden.
En z00 heeft de letterkundigeOritiek dan ookaltjdhareroeping
begrepen, hetzj men meende te moeten laken dan welprjzen.
Of hebben deze zelfde mannen, wier haren te berge rjzen als
men aan de onfeilbaarheid van Vondel als dram atisch diehter durft

twjfelen,niet zonder blikkeù of blozen den staf gebroken over
den dichter Oats, na hem getoetst te hebben aan de m eestm oderne
opvatting ? En omgekeerd : werd de bewondering voor Shakespeare
niet vooral bj diezelfde Critici opgewekt,doordien hj, zonder

zich te storen aan hetgeen de Schoolmochtleeren,juistomdat
hj een dramatiseh Genie was,werken schreef,die onsterfeljk zjn
en ons nog heden ten dage in verrukking brengen , om geene

andere reden dan dat zj voldoen aan de aesthetische begrippen
van Onzen tjd? Gaat het o0k wel aan,van onste vergen,dat
wj eenig werk schoon zullen vinden en hetalszoodanig genieten,
wanneerhetwe1aan zekerevoorbjgeganeopvattingenvoldoet,maar
nietaan deeischen,die wj alsdeeeuwig warekunstwetten hebben
leeren kennen ? Dit ware imm ers de ongerjmdhei
d zelve.
Laten wj dan O0k nietschromen op dezelfde wjsmetYondel
te werk te gaan) zoo we slechts zorgen daarbj eerljk en onbevooroordeeld naar .waarheid te streven : 0ok door te vragen, hoe

de Dichter in vergeljking met de mannen en werken van de
zeventiende eeuw in de negentiende is te waardeeren.
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Zien we daarom in de eerste plaats, welke begrippen toen aan-

gaande het drama heerschten. ln een tjd,dat men zooveelaan
autoriteiten hechtte, op welke zoowel Vondelals Coster zich beroepen ter rechtvaardiging van hunne tooneelspelen, spreekt het

vanzelf,datwjnietonbekendmogenbljvenmethetgeen geleeraard
werd over den aard van drama en tragedie. W j behoeven niet
bi
j alle schri
jvers stil te staan,maar kunnen ons bepalen t0t het
werk,datden uitgebreidsten invloed heeftgehad,en datbljkbaar
Vondel hoofdzakeljk ten richtsnoer strekte. Dat boek, voor het
eerst in 1616 en wederom in 1643 bj Elzevier uitgegeven,was
getiteld: Dan. #efgk.
sïï de Tragoediae cpzlyfïfvffp/?6 liber 1). Het
behelsde hoofdzakeljk eene omschrjving van Aristoteles'geschrift
D e f'tlt
yfïcl, waarvan dezelfde geleerde reeds in 1610 eene critische

uitgave, verzeld van eene Latjnsche vertaling, had bezorgd,
achter deze verhandeling op nieuw gedrakt.

Niemand za1 verlangen,hetgeheele:218 bladzjden beslaande,
breedsprakige werkje ontleed te zien. W j zullen alleen de hoofdzaken ,in drama en tragedie vereischt, aanstippen.
Zeer juist wordt het meeste gewicht gelegd op handeling : dat

is de hoofdzaak 2), de ziel der tragedie3). Die handeling wordt
tragisch door de perlàetie, d. i.den plotselingen ommezwaaiin
het lot van den hoofdpersoon, waarbj dan nog komt, wat hj
1) Ofschoon Vondel zelf zegt vooral veelvan G.Jz.Vossiustehebben
geleerd (Boven,XVII Eenw ,1 D.,b1.328), haalik Heinsiusaan en niet
het boek van Vossius: Institutionum Poeticarum Libri tres, omdat dit eerst

in l647 te Amsterdam bi
j L.Elzevierhetlichtzag.Slechtsnu en dan zal
ik ereeneplaatsuitafschri
jven,daarhetmindereenehandleiding voorden
dramaturg is dan een overzichtvan de ontwik-keling van Drama en Eposbi
j
de Grieken.
2)
insius, de Trag. Constit.p. 8, 10:De Tragedie verschilt daarin van
2/ He
andere dichtsoorten,lsut serias gravesque actiones im itatur-'....lrA gendo non
narrando im ltatur Tragoediae*... M odus: ut ne narret quae agunttlr,quod
estepici,sed agendo cuncta im itatur,quod dram aticiest:quihoc una ratione
nomen tuerisuum potest.''
Ger. Vossius Institutiones Poëticae. L. 11, C. 11, 5 l,P.6:qbLpkyxenim
dicitur, quia est stsxrtxàv ip Ty zpi.v,hoc est,quia non narrando,im itatur,

utepicus,sed agendo unde et Latini dicuntagereyAôu/c?
n.
L.c.p.26:lrAnim a Tragoediae estFabula-''
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qgnitio,herkenning,noemt1
),hetgeen meebrengt,datdelotswissel
van den held bewerkt wordt door iem and, die hem bevriend of

verwant is. Hetgeen er eigenljk Onder verstaan moet wordent
heldert hj Op door te wjzen Op de geschiedenis van Joseph in
'tHof,die hem menigmaalt0ttranen t0e geroerd had:)'
Door dien lotswissel worden de aandoeningen opgewekt,welke

de tragedie bestemd isin hetleventeroepen:medeljdenen vrees;
en die aandoeningen moeten door den loop der gebeurtenissen

weer worden gereinigd,verzoend2). De mensch isgeneigd voor
zich zelven te vreezen:wathi
j anderen zietoverkomen:vandaar
de genoemde aandoeningen.Maarnietelke persoonljkheid vermag
die op te wekken:alleen zj,die noch geheelkwaad,noch geheel
deugdzaam zjn4).
1) L.c.p.26:sjlam vero satisconstat,Peripetiam (ita subitam fortunae
in contrarium mutationem dicimus)etAgnitionem,plurimum ,imofereomnia
Posse in Tragoedia.'f

2) L.c.p.53: slutranque rperipetiam etAgnitionemqin historiaJosephi

habemus. ita quidem ,ut et omnes Tragicorum haec excedat. Aflkctus enim
mirum in modum eëcaces sunt.Patriarchae cum tritico discedunt.Iis insciis
Josephicalix quaeritur.hac lege,utpenes quem inveniatur,is serviat. Tan-

dem penes Benjaminum invenitur,natu minimum.è quo unico acuno senis
tum Jacobi post am issum scilicet,Josephum ,spiritus pendebat ac vita. Eum
igitur in servitutem comitantur fratres. ubi summ am , praeter expectationem
subito felicitatem consequuntur. quae verissima Peripetia. Cum hac parte,
altera cohaeret eleganter, tanquam causa cum eFectu. Fratrem quippe agnoscunt. Et haec est Agnitio.sine Agnitione enim ieri Peripetia potest:sine
Peripetia autem feri non potest A gnitio. quae tam valide comm iserationem

in hoc argumento movet,ut invito mihisaepelachrymasexcusserit. Quare
historia Josephi et implexa estnon simplex,et perfecte implexa;cum Peri-

petiam et Agnitionem pariter conjungat:neque ulfa magisapta Tragoediae
inveniripossit actio-''

3) L.c.,p.10:jjsequiturususTragoediae ac fnis. In concitandis igitur
aflkctibus cum maxime versetur haec Musa,fnem ejusesse,hosipsosuttemperet, iterumque componat, Aristoteles existimat.AFectus propriiillius sunt
duo:Misericordia etHorror.Quosutexcitatin animo,itasensim eferentes
sese, deprimit,quemadmodum oportet,et in ordinem sic cogit.Quod afectuum proinde expiationem ,sive perturbationem ,Aristoteles vocavit.nisiquis
ptlrgationem malit.voce Pythagorica,etè schola Italorum desumpta.''

#) L. c.. p. 74: s,>ltenim , quae ne sibi eveniant,metuunthomines,ea
cum evenêre aliis, com miserationem et hunc paliunt aFectum . Viri autem
probiqui calamitatem horreat, est nemo.nemo enim sibi idem propter probi-
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W j zjn daarmee aangekomen bj hettweede vereischte van het
tragische dram a: de karakterteekening. In hoeverre wordt daaraan
gewicht gehecht? In hoeverre wordt de lotswissel, het tragische

ljden, afhankeljk gesteld van de persoonljkheid deshelds? Zjn
karakters,in den engeren zin des woords,noodig of niet?

Yossius zegt over de mores in de Tragedie nietveel(Lib.11:
Cap. XIV, p. 70). Alleen in het algemeen, daize pseveriores''
moeten zjn, en dus slechts die van hoogergeplaatstepersonen.
Maar zj mogen niet ontbreken: waar ze minder gelden dan de
5acumina''der handeling,ishetnietindenhaak.Enditmaakthj

juisttoteenverwjtaandestukken,dieopnaam vanSenecagaan1).
Heinsius is op ditpuntuitvoeriger;maarvolkomen duideljk is
zjne voorstelling,althans bj den eersten opslag,niet:ofschoon
zjne bedoeling we1uitden samenhang zjner redeneering isop te
maken.Men kan gerustaannemen,dathj weldegeljk eigenljke
karakteristiek bedoelt,zj het ook:dat hj we1 eens den schjn
heeft het oog alleen te hebben op typische ttlgemeenheden.

Hj gaat uit van het juiste beginsel? dat het we1ofwee der
m enschen van hunne daden afhangt2). Bj de toepassing daarvan

op het drama eischt hj, dat de tragische dichterzjne personen
schildere,nietzooalszj zfch in dehistorischewerkeljkheidmogen
voordoen,maar zooals ze in hetstuk zjn moeten,toegerustmet
gepaste pmores''en den noodigen hartstocht3).
tatem# cujus praemium felicitas putatur, eventurtlm arbitratur.X eque m agis
improboêex infelicitate in felicitatem recteconjeceris.nihilenim minustragicum.quia, quorum ne com miserationem quidem movet,recte hic excluditur
calam itas.Atqui nulla improbicalamitas, com miserationem movet.quaeidcirco
et excluditur-'' Rest dan eene derde soort, p.76: j,ls autem est,quicum
im prudens peccet, neque -viri boni m eretur nomen: quia oëcium illius est
tl*ansgl'essl1s, neque contra improbi; qtlia sine praelectione, ut in scholis
loquuntur,hoc est,inconsulto peccat.''
1) Videndum, ne ita consectemuracumina,utm oresm inus appareant.-

Quàin repeccantpleraeque tragoediae earum ,quae Senecaetribuuntur-f'

2) L.c., p.66:s,t
l'
am vero,Fabulam non homines,qua homines,expl'
i-

m ere ve1 im itari, sed qua agunt, supra quoque a nobis dictum est.quill
pe
eum ex actionibus eorum ac vita,infelicitatem ac felicitatem nascisitnecesse.'f

3) L.c.,p.22:lrldeoquelonge gravil
zs poëtae munusessequam historicl,
Philosophus ostendit.quia alter quae sunt,alter,non quae sunt,sed utsunt,
repraesentat: nec personas m odo singulas,quoties velmores aptos iis tribuit
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onder 5mores'' z0u men zeggen, dat hj al datgeen verstaat,

wat iemand van een ander onderscheidt)watzjne eigenli
jke persoonljkheid uitmaakt1).En hetisdus0ok nietmeerdan natuurljk,dat daarbj de eisch wordt aangedrongen, om die smores''
hetgeheele stuk door v01te houden1).
Uit het een en ander ligt de gevolgtrekking voor de hand,die

bj de overweging van des schrjvers woorden meer en meerjuist
bljkt,datkarakters,persoonljkheden,individualiteiten,door hem
worden bedoeld. Tegen die opvatting is, dunkt mj,nietsin te
brengen. Alleen drukthj erzeer sterk op,dathetden Tragicus
niet bloot te doen is om zedeschildering , maar in de eerste plaats

om handeling3).Ditstaatzoo bj hem op den voorgrond,dathj
ve1sensus; sed quod hujus proprium est loci, verisimili totius, quae in
dramate exhibetur,actionis constitutione et arte...H anc vero pal'tem ,longe
Praecipuam esse,multis ab Aristotele probatur-''

1) L. c., p. 128: s,Mores, quibus primus merito postfabulam debetur
locus. non tam mores,quam proprietas eorum quaedam ,ista voce designetur: qui pro singulis habitibus, aflkctibus, nationibus,aetatibus,secunda
aut adversa fortuna, esse in singulis diversi soleht. Habitibus; ut si quis

justum aut mitem inducat,aut temperantem.AFectibus;ut amantem siquis
''
repraesentat, aut iratum pag.
143
:
s
,
r
lAertium praeceptum est,ut sim iles sintm ores. Dissi2) L.c.,
Iniles autezn ratione possunt esse duplici.ve1in parte,velin toto. ln toto,
ut si quis,e-c.,Alacis m ores tribuatU lyssi,quorum alterum fortem ,bellico-

sum ,invictum ,simulandijuxtaac dissimulandiignarum;alterum ,imbellem,
timidum , vafrum ac versutum ,fuisse constat. ln parte;utsi quis postquam

Ajacem exhibere coepit, quaedam ab ïngenïo illius aliena etindole,aëngat
ei...(Aristotelisqpostremum estpraeceptum ,utaequalessintmores.hocest,
ut eodem usque modo,sine ulla morum varietate,eadem inducaturpersona.
Si quis, e.g., asper, crudelis,iracundus,fingi coeperit;talis ad tragoediae
usque exitum continuetur.eodem modo,si quisblandus,be*nignus,ac mitis.''
.
Ook Vossius stelt denzelfden eisch,a1shi
J
,t.a.p1., p.91 den tragischen
dichter aanspoort te zorgen, :,utin singulos tum primariae actionis,tum epi''
sodiarum personis,suiim memor,aliorum mores,etaflkctus,induat,etassumat.
3) L,c.,p. 23: :,pl-ima ergo pars estikbula,..@. actio.Nemo enim sine
actione mores imitatur hominum vel sensus, sed per istam . A dde quod
et absque moribus actio, sine actione esse non possant mores.. Actionis

qualitatessuntmores.Quod siqualitatesimitari,summusTragiciessetfinis,
hominesquaprobisuntvelimprobi,justivelinjusti,imitariposse,h'nisejus
esset quod nec proprium illius est,nec finis.''Cf.etpag.25.
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aan dramatischeschrjverseen raad geeft,die ons bj den eersten
oogopslag welwatin de warkan brengen.Zjbehooren,zegthj,
eerst den loop der handeling vast te stellen,m et haar lotswissel

en de daaruit geboren aandoeningen van vrees en medeljden;
zjn zj daarmede gereed, dan worde er gedachtaan de personen
en de eigenschappen, die hun behooren te worden toegekendl).
Schjnbaarwordtdaardoorde persoonljkheid totvrf
jonbed'
uidende
proporties teruggebracht: en haar invloed Op den gang der gebeurtenissen veel te gering aangeslagen. M aar vat men dit op in
den samenhang met hetgeen voorafgaat en volgt,dan is ditniet

meer dan schjn,geboren uitde zuchtom toch goed te doen uitkomen, wat het sine g'
lfc non voor de juiste werking van een
drama is, waardoor de schrijver in de fout is verval
len om te
scheiden wateigenljk ondeelbaar is:).Hetljdtgeen tegenspraak,
datertoestanden zjn,die onsdoorhun algemeen tragischkarakter
,

treFen.sfanneer een dichter zich daardoor voelt aangetrokken om
ze voor het tooneel te bewerken ) dan zal dit alleen.met vrucht

kunnen geschieden, wanneer hj de peripetie afhankgljk maakt
van dekaraktersder handelende personen. Doethj datniet,dan
komt ook de meest tragische toestand niet totzjn recht;en de
ervaring leert dan ook, dat menig uitmuntend onderwerp bj de
bewerking van een onbekwaam dram aticus alle kracht en geur
verloor.
Zoo een dichter zich aan die regelen gehouden heeft, dan vindt

men in de algemeen gangbare theorie van zjn tjd de verklaring
van zjne practjk,die hem misschien de lauweren zjnertjdgenooten deed inoogsten; m aar dit stempelt hem nog niet tot een

groot dramatisch kunstenaary want die voljt niet bloot voorgeschreven regels. Studie alleen stelt hem niet in staat een roerend

1) L. c., pag.
'90. De dramatische dichter zorge eerst j,eam quam sibi
imitandam proponit, disponet ac delineabit actionem
. Si implexa, an
Agnitionem , an Peripetiam ,.. . admittat. An ex rebus terror,an commiseratio nascatur. quomodo denique et qua ratione cum superioribus cohaereat

mutatio.Postquam hocjam factum fuerit,depersoniscogitabit.Quarum ipse
habitus mente ac eFectus induet. uthac rcff/ne spectatorum quisque suosin
poëtaagnoscat;luxuriosi,libidinosi,iracundi;senes,pueri,viri;foem inae,servi-e'
Q) Hi
j heeft b1.18 nog eene volledige,ofschoon beknopte deinitie eener
Tragedie gegeven.
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treurspel te schrjven:hetvoorbeeld van Heinsiuszelfbewjst dit

z00 duideljk mogeljk1). Daartoe behoefthj natuurljken aanleg,
dramatisch, dichterljk genie. De man,die de voorschriften gaf,
wistdat0ok wel,en heefthetin den aanvangzjnerverhandeling
nadrukkeljk in hetlichtgesteld2).
Bj debeoordeeling van Vondel'streurspelen za1men dendichter
volkosaen recht laten wedervaren 1 wanneermen zjn tooneelwerk
in de eerste plaats aan de voorschriften van H einsius en som s van
Vossius toetst, welke in zekere m ate o0k thans nog als richtsnoer

kunnen dienen. Mocht het bljkenj dat hj hunne leernietheeft
in practjk gebracht:dan zal men ervanzelftoekomen,zich af
te vragen , of dat niet veroorzaakt werd door een gemis van dramatisch genie, dat hem evenwel als lyrisch dichter volkom en in

zjne waarde laat.
Vroeger liet m en zich met grondig aesthetisch onderzoek w einig

in. De Critiek maakte zich toen hare taak vrj gpmakkeljk:zj
meende met eenige brommende loftuitingen te kunnen volstaan3).
En a1s zj haar oordeel soms staafde,dan geschiedde dat op de
1) Zieboven,XVIIEeuw,b1.68-69.
2) L. c.,p.3: jlprimusAristoteles, et quod Critici est accurati, vitia
notavit:etquod veri est philosophi,L virtutibusmultorum ,unam fecitartem :
sim ulque utrunque docuit;tum de aliis quid statuendum :tum innostris,quid
sequendum esset.Frustra tamen:niingenium accedat.sed poëticum in primis.
Neque enim qui haec sciet,ideo Tragoediam conscribet,sed siaptush,natura,
ac ingenio accedat,ideo perfectam scribet.''

Prof.Moltzersteldeechterstudie boven inspiratie,toen hi
j schreef(Studiè'
n
en -scbetsen,bl. 221): slln stede van eene aesthetiek samen te Eansen van
eigen vinding g?) of hetoorteleenen aan den eersten den besten beunhaas
in schoonheidsleerq?), zal de treurspeldichtcr verstandig handelen metdat
boekske qvan Aristotelesq te lezen en te bestudeeren g,noctesque diesque,''
bevorens zich tot het werk te zetten.'' En Shakespeare dan?

3) Jeronimo De Vries,b.v.zegtin zijne bekendebekroonde Proeve,1
D.,bl.158:,,Hy was een treurspeldichtel
-bi
jSophokles,Euripides,Seneca
en anderen tevergeli
jken;''en hi
j pastop Vondel'stragediesdewoorden van
Scaliger toe: :!A1le zi
jn van zulk een schoonheid,dat zi
jmi
jen anderen,
hierin meer ervaren lieden,alle hoop benemen op zulke oefeningen''(b1.
l61); van Luci
fer en Gysbregbt in ftbijzonder bezigt hij mede Scaliger's
woorden:T,van deze en dergeli
jke gedichten,zoeterdan der Goden spi
jsof
'agon.e'
drank,was ik liever de maker,dan Koning van geheel Al'l
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zonderlingste wjze. Of de stukken al in naanleg ofplan zelden
geheel onberispeljk'' bleken: deed minder af: schoonheden van
détail maakten dat weer goed, vooral de sheerljke lteyen''1).
Zoo oordeelde men in de eerstejaren dezer eeuw ,en zoo oordeelt
men vaak nOg heden: alleen m et dit onderscheid,dat m en die
meening niet meer z0o naïef uitdrukt, maar haar in een wonderspreukigen nevel hult. M en heeft imm ers de, zachtst genomen ,
zonderlinge stelling verkondigd, dat treurspelen als zoodanig groote

gebreken kunnen hebben,ja,in 't geheelnietbeantwoorden aan
Dde eischen der dram atiek,'' m aar desniettegenstaande smeester-

stukken van poëzy'' kunnen zjn;of,geljk Van Lennep hetuitdrukte, nals #ïc/lf,
sfdfà besehouwd, groote en onwedersprekeljke
verdiensten''bezitten 2).
Men kon zich nog m aar niet voorstellen ,dat Vondel's treurspelen
a1s zoodanig, als dramatische dichtstukken, dus als dichtstukken

in hun geheel beschouwd,slecht zouden kunnen zjn;ja)men
vreesde nog te oneerbiedig te spreken van den sprins onzer Dich-

ters'',a1smen bj die veroordeelingvoegde)datzjevenwelschoonheden van détail van den eersten rang bevatten,juweeltjes van
1
9 Van Kampen erkentin zi
,
jne Belcn.Geschied.derZellc?'
eo,en Wetensch.,
I D., bl.169:,,De aanleg ofhetplan zi
jnersthkken iszelden geheelonberispeli
jk;'' toch had hi
j het oordeelvooropgesteld:lrvondel is de grootste
Treurspeldichtel
- der Natie. Hi
j volmaakte de Grieksche manier in de
Nederlandsche Treurspelen, die voozal door derzelver heerli
jke Rei
jen uit-

m untten.''Verg.boven,X VII Eeuw ,1 D.,b1. l95,de aanteekening.

Dit is ook nog het standpuntvan Van Lennep. A1shi
jb.v.Adoniasa1s
tragedie veroordeeld heeft, laat hi
j er op volgen (1X D., bl. 312): !,5V!j
vergeten echter het een en hetander bi
j 'tlezen van den heerli
jken zang,
dievolgt,en waarin deRei,na op detreflkli
jkste wi
jze''e'lz.
29 Zie b.v.hetcritisch ove'
rzichtvan Darid Ilerstelt,IX D.,bl.141. ls
het niet, of m en zei:aan dit landschap ontbreektalw athet toteen land-

schap maakt: boomen, water, lucht; maar toch is het eene voortreflklijke
schilderi
j:vooralde li
jstisschitterend!Deli
jst,
Daermenigh onverstand de schildery om pri
jst/'
alsHuygensin zi
jn Ilofwyck schreef.
Beter drukte Macat
zlay zich uit,toen hi
j van Aeschylus zei:LEssais1,
l4):lrconsidered as plays,hisworksareabsurd
Butifwetbrgetthe
characters, and think only of the poetry, we shallttdmittllat it llas never
been surpassed in energy and m agnificence.''
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beschrjvende en lyrische poëzie. Alen zondigde veelliever tegen
de critiek en het gezond verstand door eene tegenstelling uit te
denken tusschen het sdramatisch gedicht'', het drama, en het
5dichtstuk.''
Toch moethetOnpartjdig oordeel,h0e sterk overigens00k met

Vondel alsdichteringenomen,erkennen,dathj geen dramatisch
dichter was1). Het ontbrak hem daartoe aan vormkracht2). ln
theorie wist hj wel:dat de tooneeldichter alleen dan zjn doel
bereikt had, als ?
,d'aenschouwers verruckt, zich lieten voorstaen
in der daet te zien herleven de persoonen , en den handel der

grooten,ten spiegel der leerzaeme: vertoont''3);maar'tishem
in de werkeljkheid altjd een raadselgebleven,doorwelkemiddelen dat doelwas te bereiken.

De dramatische en tragische toestanden en eischen voelde hj
nieta1s kunstenaar,maarhj speurde ze na doorvljtig onderzoek.
Zjne drama's ontrolden zichnietvoorhetoogzjnerverbeeldingqhj zag na bj Scaliger:Heinsius en Vossius, op welke wjze hj
ze behoorde in te richten. H0e geheel anders bj Shakespeare!
Deze vroeg niet angstvallig naar de wetten van Aristoteles:hj
voelde: hj zag metheto0g van den dichter wat,en h0e hj het
den toeschouwers moestvooroogen stellen;en daardoor werd hj
hetgrootste dramatische genie van den nieuwen tjd.Vondeldaarentegen liep in hetgareelder Classieken,zochtbj anderen naar
wetten, die niet leefden in zjn eigen geest, en brachthetop
dramatisch gebied nauweljkstothetmiddelmatige4).
1) Men za1zich tweemaalte bedenken hebben vöörmeu Vondelden titel
van dramatisch dichter van meer dan gewone gaven ontzegt.'' Zoo oordeelt
s 18:9, I,bl.344.Ik durf gerustzeggen,dat
Alberdingk Thi
jm in De tzï#.
ik mi
j meer dan tweemaalbedacht,maargeen aanleiding gevonden heb om
op dit punt van overtuiging te veranderen.

S) Yerg.boven XVIIEeuw,I D.,bl.308-309.
3) Opdracht van Oedi
pus, Iverken,VIlI D., b1. 669.Hi
j druktein de
laatste woorden hetgevoelen uitvan Vossius,diet.a.pl.,bl.11zegt:!,QuGd
ad finem Cp4/zaisg;quam eiproposita sitinstitutioaliena,m orum queem endatio;
argumento illud erit, quod eorum scriptores speciatim 3t34œxx),(vocarentur,
et,ctzm fabulam exhiberent,docere eam dicerentur-''

#) Om eene volmaakte tragedie te schri
jven,1ashi
jeerstnog eensalde
schri
jvers na, die over dat onderwerp gehandeld hadden,zie hetBerecht
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Misschien heeft hj o0k,omdathj de didactische strekking van
van hettooneeltezeerin 't0og hield,den eigenljkenaardvan het
Drama te veel voorbjgezien; en zocht hj te meer door swelsprekendheid'' uit te munten,naarmate hj meer voor handeling
terugdeinsde. M aar stellig ontbrak het hem aan genoegzam e psychologische diepte Om wezenljke individualiteiten m et eigenaardige

karakterste scheppen.W elheeftmen zjnefjnekarakterteekening
ten hem el t0e verheven; 't valt echter niet te ontkennen,dat

Vondel erdoorgaansalleen naar gestreefd heeftom ,alsin zjnen
Jeptha, gelcke personaedje naerzjne Oude (ouderdom):staet,en
gelegentheit uit te beelden'', zonder aan eigenljke individueele
karakteristiek te denken.Ja,hoe zonderlinge denkbeelden hj van
karakterschildering had, bljkt,a1s hj in de Gebroeders de meedogendheid en het sdeizen'' van David verdedigt met een beroep
op autoriteiten , en ten slotte zegt: nHet dfézp,
f eer met de tl
ppqg6-

Wckheid David met barmhartigheid te bekleeden, als van alle
menscheljke genegenheid te ontblooten''1).
'tGrootste gebrek, dat hem aankleefde,is wel, dathj geen
juistinzichthad in den eigenljken aard van hetTragische. Door
het voorbeeld van Seneca verleid, en w ellicht ook door te enge

opvatting van het woord van Vossius2),zag hj ditalleen in de
ongevallen, die den ljdenden persoon trefen,welke de ptreurrol''
speelt, en die voor hem de tragische fguur van het stuk was.

Maar 00k toen Seneca bj hem achter de bank wasgeraakt,en
hj min ofmeer metde Grieksche treurspeldichtersbekend werd,
bleef het echt Tragische hem nog eene verborgenheid. W el heeft

hj zich de algemeen erkende voorschriften herinnerd,toen hj in
de opdracht der IFgenie (X ,600) schreef: sllet gaetzekerdat
het een eige deught des treurspels is hartstoghten te verwecken,

en ont
iez de hartstoghten schrick en medeljden, ook zulcksdat
voor .Teptha,V1lI D.,bl. 16- 17. Zoo zeihi
jin zi
jneAenleidingeterNed.
Dichtkunste, J#or/t
zn, VI D., bl. 51: ,?De hemelsche Poëzy moet op den
toetssteen van een beslepen oordeel proef houden, naer de tcetten by de Geleerden daer toe voorgeschreren,waer toe wy gewezen worden.ef
t) Zie de opdrachtaan Vossius,I1I D., b1.637 638.
2) L. 1. p.61:llrrrahitur argumentum tragicum ex calamitalibtlsatrocibus
quae heroibus,etregibus,accidere-''
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by Aristoteles dit deel boven de welsprekenheit gestelt wort;''

maar voelde hj Ook a1sDichter,hetgeen zjn verstand beaamde?
W e1 heeft hj soms medeljden opgewekt of schrik ingeboezemd;
maar niet die tragische aandoeningen,waardoor alleen de aaa:s4rov
'o xnœtç kan worden te weeg gebracht, waarvan Aristoteles mede
spreekt.En toch zweefde die onzen Dichter ook voor oogen; want

meer dan eens stelt hj aan het treurspel den eisch om ,zooals
hj het in de voorredetotJoseph ï/l't.
Sb/'(111,219)uitdrukte,
te doen uitkom en:gGods wonderbaere voorzienigheid,die de boosheid der blinde menschen,buiten hun wil,weet te bezigen en te

beleyden tot behoudenisse van geheele koninkrjcken,landen en
volcken''1).Maardietheoriewashem geenrichtsnoervoordepractjk.
Bj ditalleskomtnog,dathj zich eigenaardige bezwarenschiep,
welketen nadeele van den vorm zjnertooneelstukken uitliepen.
De stofvan vele zjner tragediën is aan den Bjbelontleend,
en zjn ontzag voor het W oord Gods gedoogde doorgaansniet,
dat hj zich de geringste afwjking in de voorstelling of rangschikking der Bjbelsche feiten veroorloofde:). Nu begrjpt men
gemakkeljk,dat in hetgeschiedverhaalallesnietaltjd even bevorderljk isaan dramatischen gang ofkarakteristiek.En waardie
bj Vondel ontbreken, gaat hetnietaan,ditte vergoeljken met
de opmerking: p'tIseen dichterljke)aanschouweljk voorgestelde
en dramatisch behandelde (?)parafrazisvan hetBybelverhaal,en
als zoodanig moet zy dan ook beoordeeld worden.'' Allerminst
heeft maen recht zoodanige uitspraak te besluiten met deze woorden :

Een vraag, of aan de eischen der tragische Muze voldaan zj,

r

1) Merkwaardige overeenkomst met hetgeen Albert Révilleschreefin de
Revue Pol.et Litt.deNov.1880,p.459:,,ou'est-cequeletragique? C'est
la mise en évidence, par l'exposd d'un Jvdnement, ou dfune situation,ou
d'une destinée humaine, d'un ordre suptrieur des choses,tcrasant sous sa
marcbe irrésistible nos petits calculs,nos prtvisions restreintes,notre sagesse
vulgaire, s*avanrant imperturbablement vers son but sans se sducier de ces
fils d'araignte, et arrivant b ses ûns avec la flxitc,la régularité,la sf
tretf

d'un mouvementastral.Quel'onprennedansl'histoireou dansl'artn'importe
quelexemple de tragédie émouvante,etl'on verra se vérifier cette défnition.''

2) Toch heefthi
j zich hier en daar welafwi
jkingen veroorloofd,b.
v.in
David Herstelt, Y eràen,IX D.,bl. l4l. Of hi
j geefttoevoegselsaan het
Bi
jbelsch verhaal,zie Wz
ver/cen,X1D.,bl.82.
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komt hierby derhalve minder te pas''1). Die vraag beheerscht
integendeelalles bj de beoordeeling eenerTragedie.
In de tweede plaats heeft des Dichters eerbied voor de zooge-

naamde Aristotelische eenheden 2) de handeling nietbevorderd3)q
maar wel lange verhalen in het leven geroepen, die %em vaak
gelegenheid gaven tot die fraaie schilderingen, waardoor vele

zjner stukken schitteren,maardie den dramatischen gang stremm en ? het dram atisch karakter aan 't geheel ontnemen , en som s

groote dwaasheden meebrengen 1). En daarenboven wordt, op
't voorbeeld van Seneca, het eerste bedrjf gewoonljk geheel
ingenomen door eene alleenspraak,die t0texpositie dient,terwjl

hetvjfdemeestalbestaatuithetrerhaalvan den.dood deshelds,
hetgeen , daar niets de nieuwsgierigheid of de belangstelling meer

prikkeltt den hoorders doorgaans vrj langwjlig moethebben toegeschenen.
0ns oordeel over Vondel's dram atische gedichten is nietvleiend;

maar eene eerljke Critiek mocht het niet achterwege houden.Ter
1) Van Lennep in Vondel's mer/cen,IX D.,b1.73.
2) Ook hierin kon hi
j zich op VosFiusberoepen,die,t.a.pl.,bl.12 zegt:
,!A t naturâ dutl eam drama m agnitudinem exigit, quae aequalis sit spatio

unius diei, vel paulli majore.
'' Hoe hi
j dit 'laturâ :u;zou goedmaken,is
raadselachtig.Hi
j isdan ook hetbetoog schuldig gebleven,maargeeftalleen
voorbeelden:Phoenissae, Oedipus Tyrannus.

3) Ditbli
jkt het duideli
jkst uitden .Teptha,in welk stuk hi
jI;snietop
hettooneellaat sterven,ofschoon hi
j erkent,dat!,het zien meer de harten
beweeght dan het aenhooren en verhaelvan hetgebeurde'' Zie het Berecbt
vöör het stuk, VI1I D., bl. l5. 't W as misschien om aan dat begrip te

gemoet te komen,zonder zi
jn fatsoen alsClassicuste schaden,dathi
jJan
Vos btaanmaande'' om een theatrale :rvertooning'' in het stuk op te nemen.
Midden in, het schavot, met zwart behangen, waarop de dochter knielt:

11Jeptha heeft het slachtmes in zi
jn rechtehandt,metde slinke bedekthi
j
zi
jn aengezicht-'' En dit alles was nog omstuwd met allerlei allegorische
fguren.Zie de Gedicbten van Jan Vos,I D.,b1.608.Vossius had,1.
1.,Cap.
1V , p. l6, geleeraard : l:siquid in dram ate sitturpe visu,atque indecorum ,
id velnarrabitur,vel voce aliqu: interius exaudit: signiscabitur.''Cf.etp.66.

#) Als b.v.in de GebroedersAbjathar eene langebeschri
jving van 'slands
toestand heeftgegeven,antwoordt de Koning:
!,svatklaegtghe my in 'tlang der stammen noodt en smarte?
Ick weet ditalte wel.

lloevaak zou ergeen aanleiding zi
jn totzoodanig antwoord!
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geruststelling van hen,die gewoon waren Vondelin allesten hemel

tezien verhefen,herinneren wj, dathj,ook nadathetkafvan
hetkoren gescheiden is,genoeg echtdichterljkeverdiensten overhoudt,om 0ns metvolle rechttrotsch Op hem te doen zjn.
Staven wj thans ons oordeel door een beknoptoverzichtvan
zjn tooneelwerk.
In 'tvoorjaar van 1612 verscheen een tooneelspel in druk,
waarmee Vondel, waarschjnljk niei zeer lang te voren1), dus
op n0g geen vjf-en-twintig-jarigen leeftjd,op de zstellagie''der
Brabantsche Kamer de LavendelBloem 2),de dramatische loopbaan
intrad.Hj gaferden titelaan:nHetPcyc/ll,oftede '
rorlpd.
sïzw:

Lql-aè.
ls '
?/dxfEgypten,Tragecomedischerwjseeen yedert0tleeringh
opt Tonneel gestelt-''

De eersteling isin vorm en bedoeling een echtRederjkersstuk;
maar zooals het te Am sterdam ) Om streeks 1611, ontstaan k0n ,

waarHooftden weg totbeter stjlgewezen had.Hetdramamoge
hier in alle opzi
chten zwak zjn, de verzen dikwerf n0g hardt
v0l rethoricale woordvoegingen , archaismen , bastaardwoorden ,
valsche klemtonen en hiaten , toch steekt de techniek , zoowel als

de dichterljke toon in het oog vallend gunstig afbj deverzen
van De Koningh en Kolm ,jatzelfsbj die van Coster'sofBredero's ietwat jonger ernstig drama.Men voeltduideljk,datmen
voor het werk staat van een dichter, die eenmaal z0u heerschen
over taal en prosodie.
De dramatische opvatting is uiterst zwak. Trouwens, dit stuk
was m eer het werk van den zedem eester, die verbeteren wil,

dan van den kunstenaar, zonder bjoogmerk strevende naar de
volmaking van zjn kunstgewrocht volgens de wetten, die het
beheerschen. De pleeringh'' stond op den voorgrondtgeljk reeds
de titel ons zei; en wel ptweezinnigh'', zooals Bredero in een
lofdicht zich uitdrukte. Uit de voorgestelde feiten is eene dubbele

1) In de voorrede, gedagteekend 29 M aart1612,leestm en: lgzoo hebben
wy voorbenen deze Tragi-comedie voor een ieders oogen willen op deStellagie
opentlyck vertoonen.''
2) Ditbli
jktuitden slotregel,waarin de spreuk dier Kamer(Uutlevolder
Tonsttvoorkomt.

.

atlxcKBLoxT,Ned.Letterk.,XVIIe Eelzw ,lI,4e druk.
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1es te trekken: eerst de natuurljke;en dan heeft men nOg te
letten op de zinnebeeldige beteekenis.
De Dichter verklaart ons beide in een slotkoor, hetwelk ,naar

zjneeigeneuitdrukking,,deleerljcheitoftemoralisatievan 'tspel''
bevat. Dat zoodanige m ystieke verklaring in zwang was,zagen

wj reeds bj debeschouwing van Bredero'sRodderickl). Uitdat
slotkoor schri
ven wi
j eenige regelsaf:
.j
!!*sHemels goetheyt die voorhenen
Ons Voorvadersheeftbeschenen
ls hier optToneelherspeelt,
En na 't leven afgebeelt.

Ti
jtnoch de verghetenissen
H oort uutons gemoette wissen
Dees weldaden overgroot
Neêrgedaelt uutes Hemels schoot.e'

M aar er is nog m eer in. De verlossing uit Egypte beteskende

verlossing van het menschdom door Christus uit het rjk der
duisternis en der zonde;

Nu hetRi
jcEgypten is
Oft beteyckentduysternis.''

En de mystieke verlossing wordtdan inbjzonderheden uitgewerkt.
De gebeurtenissen, die tot deze vergeljking aanleiding gaven,
zjn metweinig woorden te omschrjven.Mozesweidtzjneschapen
aan den berg Horeb.In eene alleenspraak schilderthj zjn smaak
voor natuur en herdersleven. Z0o hj ,'
t ghewoel van groote
H eeren'' schuwt, 't is deels uit nood , om den verslagen Egypte-

naar,deels en vooraluit pherteljcbegeeren.''O:k0n hj Jakob's
Huisaan de harde slavernj ontrukken! Dezorg voor zjnekudde
heefthem voorbereid totleidsman van zjn Volk. Jehovazelfverschjnt, en wjdt hem rtot eenen aertschen God.'' Dan maakt
M ozes zich op, en spreekt den H oofden van Israël m oed in. N a

te vergeefs uit naam van Jehova de vrjheid geëischtte hebben,
dwingt hj eindeljk Pharao door zjne wonderdaden hetverlofaf
om met de Israëlieten weg te trekken.Alleen hetwondervan den
staf, die in eene slang verandert,heeft op het tooneel plaats. De
1) Boven,XVII Eeuw ,l D.,b1.222.
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andere wonderen en plagen worden door het Koor zingende ver-

meld, dat daarbj ongetwjfeld op geschilderde tafereelen wees.
Pharao krjgt berouw : en jlt met zjn leger de aftrekkenden
achterna.De sFaam ''verhaalt in eene lange rede,diehetgrootste

gedeelte van het vjfde bedrjf vult,het gebeurde in de Roode
Zee;dan zingt de plsraëlietsche rye''een sllym neofte Lof-zangh'',
M ozes oFert een dankoTer, en daarmee is het stuk uit, waaraan

eindeljk nog de reedsbesproken moraliseerende slotzang van het
Koor wordt toegevoegd.
M en vat zonder m oeite, hoe weinig dit alles voldoet aan den

natuurljken eisch van het drama.Trouwens,uitde voorrede mag
m en opm aken, dat in die dagen het wezen van dit deel der kunst
den dichter m aar in zeer nevelachtige trekken voor dell geest
stond. Het was hem genoeg ,dat eene gebeurteniswerd voorgesteld ,

waaruit leering viel te trekken 1). Daar evenwel hetPascha in
eene manier geschreven is,die tothetverledene begon tebehooren ,

en weldra door den Dichter verlaten werd,zullen wj bj de aanwjzing derzwakheden en gebreken vanhetstuk nietlangstilstaan.
Of het den toehoorderswerkeljk kunstgenotverschaftheeft?valt
1) De Ouden,zegt hi
j,hebben getracht,lreen yeder tebrenghen toteen
goet,zedigh,ende natuerli
jck borgerli
jck leven,ftzi
jdoor eenigeF'
oëtische
Fabulen, ende verzierde ghedichten,oftdoor andere bequam e Regulen ende
svetten: dan onder andere hebben sy voor goet inghezien de m aniere van
eenighe oude Historien ofte vergheten Geschiedenissenwederom teververschen,
ende voor al de W ereltop 'tToneel te stellen;om alzoo doorzekeze aerdighe
toegemaecte Beelden en Personagien, levendich uut te drucken ende na te

bootsen tgeene ti
jtende outheytrnetveelverlopen eeuwen ende afgemaeyde
jaren bykans uut tghedacht ghewischt hadde,in voeghen a1s oftdie eerst
teghenwoordich geschiedden;waer inne sy betoonden hoe int eynde alle goet
syn belooninghe,ende alle quaetsyne eighen straflk veroorzaeckt;opdat zelfs
plompe, rouwe ende ongheleerde menschen, die al hoorende doof,ende al
ziende blindt waren, zonder bril mochten hun feylen a1s met den vingher
aenghewezen, ende door sprekende Letteren kan ghecierde Figuren ghetem t

ende ghezedight werden, ende alzoo volghens de spretzcke Horatii'tprofjt
metgenoechten leeren.''

Van de geli
jkenissen van Jezuszegthi
jdan ook:yswatzi
jn etanders,als
naecte Comedien, ende Tragedien, om daer mede te leeren die menschen,

dewelcke op gheen andermaniere de verborghen misterien van ftRi
jckeder
H em elen verstaen konnen.ef
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"HIERUSALEM VERWOEST."

te betwijfelen. Dat het hen gesticht heeft, is waarschijnlijk; en
dat was het, wat de Dichter beoogde, "wenschende dat het met
zoodanighe vruchtbaerheydt ghelezen werde, dat het ghedije tot
prijs van den heylighen en ghebenedijden Narne Godts, en dat
door het overdencken van deze Trage-Comedie ofte dit Blyeyndichspel , de droeve Tragedie oft het droevich Treurspel van ons
ellendich leven, mach nemen een vrolyck eynde ende ghewenschten
uutgangh. Amen."
Daarop voIgt, eerst in 1620, Hierusalem Verwoest, welk stuk
met den naam van "treurspel" prijkt, maar nog minder van een
drama heeft dan het vorige. Hier vindt men zelfs niet de geringste
handeling, maar bloot verhaal. En nog wel een zoodanig, dat
niet van gerektheid vrij te pleiten is. De verschillende, soms
nauwelijks samenhangende tooneelen zijn als 't ware brokstukken
van een episch gedicht, welks stof de dichter geput heeft uit de
historiesehrijvers , die hy in den "inhoudt" opgeeft. Aan het slot
houdt de Engel Rafael eene soort van preek, 288 verzen lang,
hier en daar in den trant der Paters Redemptoristen, waarin hy
aan de "Ohristen pelgrims" verklaart
~,'1t

Geen aen te mercken staat in Isr'els droeven val.""

Dus ook hier weder "de leerlijcheit ofte moralisatie van 't spel."
Vondel heeft in dit stuk veel hoogdravender toon aangeslagen
dan in het Pascha : maar evenals Hooft, en wellicht op diens
voorbeeld, vervalt hy daarbij maar al te dikwijls in brommende
snorkerijen. Ret ware verhevene was nog niet gcvonden. Overigens
is op technisch gebied merkelijke vooruitgang te bespeuren. Geen
archaismen meer, weinig bastaardwoorden: soms nog weI een stroef
vers en een verkeerde klemtoon, maar over 't algemeen rolt de
rhythmus reeds met eene, zelfs aan Hooft niet volkomen eigen
vloeiendheid.
De eerstvolgende dramatische werken van onzen Dichter kunnen
hier onbesproken blijven. In 1625 zag de Palamedes het licht,
waarover reeds als politiek stuk gehandeld is 1), en dat overigens
1) Zie boven , XVII Eeuw , I D., u, 260 vlg. Volgens een "Bericht, geplautst achter een exemplaar van den Amersfoortschen druk van 1736) in

YONDEL ALS VERTALER.

220

geene dramatische waarde heeft. ln hetzelfde jaar was 0ok de
Amsterdamsche s6c'
lfl(I verschenen, naar de Troades van Seneca
vertaald, maar ,by my alleen niet gerymt'',zooals Vondelin het

naschrift op de pverscheide Gedichten''van 1644 zegt(bl.405).
Aan Seneca werd verderin 1628 de HI
àpolytusontlcend. Bj de
beoordeeling van Yondel's dramatisch talent kunnen die navol-

gingen onbesproken bljven; maar het ware onrecht plegen aan
den Dichter, zoo wj niet wezen op zjne groote verdienste als
dichterljk vertaler. W ie zich daarvan wi1overtuigen,vergeljke
Vondel's vertolking van de Troades met die van W esterbaen. De

laatstemoge naderbj hetoorspronkeljke woordbljven,hj wordt
verreweg door den eerste overvleugeld , waar het aankomt op

kernachtige,poëtische wjze van zich uittedrukken.Yondelbljkt
Ook hiereen meester,terwjlde Heer van Brandwjck een naawkeurig liefhebber bljft.
Zeven jaar later (1635) volgde de Sofolnpanean PJ Joseph ïzl
'rHo(',naar hetLatjn van Huig De Groot,en eindeljk in 1637,
ter inwjding van den nieuwen Schouwburg 1), weder een oorspronkeljk stuk, de Gysbreght wczlAmstel,waarbj wj moeten
stilstaan. Vooraf herinneren wj slechts, dat Vondel's opvatting
van het drama nog niet was veranderd, ofschoon hj nu zeker
met de voorschriften der schoolbeter bekend was2).
ln aanleg heeft dan ook de Gysbreght de grootste overeenkom st
met H iergsalem rdrzflp:t
sf.
''t is geen drama, m aar eene reeks van

'tbezitvan Dr.G.Penon,zou hetstuk rreerstin onrym ontn-orpen''zi
jndoor
den Leidschen H oogleeraar M eursius,rren welop 'tverzoek van den H r.van
der M yle, Barnevelts schoonzoon,'' en eerst Trdaer na door V ondelin rym

gebracht'' Zie Penonfs Bq
j'
dragen, enz., 11 D.,bl. l39,noot 1. ln hoeverre
dit rllsericht''waarheid bevat,moet nog worden onderzocht.

1) Vgl.J.H.Rössing,De eerstevertooning van'GysbrechtVan Amstel.
(Bibliotbeek rcnxhmooîd e??Zuid l885,bl.5v1g.)
29 Ditm ag m en opmaken uit het glBerecht'*vöör den Palamedes geplaatst,
11,344,waarin de dichtersgenoem d worden ::uitbreidersvan degedachtenisse

der naemhaftige helden, die door hunne verworven eer en onstèrfeli
jcken
naem en faem de nakomelingen ter deught aenprickelen,wanneer ze overw eegen hoe
!!Voor dfonverwonne deughtm en wieroockgeuren queeckt,
En elck van zulck een' helt en Oodtop aerde spreeckt.''
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brokstukken uit een epos, geljk menig ander stuk van dezen
dichter.H andeling zoo goed a1s geen;m aar daarentegen overvloed
van verhalen. Dit za1 niemand verwonderen die weet, dat Vondel
hier eene navolging heeft geleverd van den tweeden zang der
X neis van Virgilius.N u heeft m en we1beweerd,datdittreurspel
juistdaarom z0ovoortreFeljkmoestzjn,omdatheteene nabootsing
is van een deel van een z00 uitmuntend epos;m aar is dat niet
even ongerjmd, als dat men beweerde, dat een driehoek uitnemend geslaagd was, die op de eigenschappen van den cirkel
werd gebouwd?
Kan dit stuk dan al geen treurspel heeten, en m aakt het op
ons als drama weinig indruk , zoodat het hoogst bevreem dend is,
dat het zich steeds op het tooneel heeft staande gehouden , al
wordt het dan ook slechts een paar maal 's jaarsvertoond,
men begrjpt tocht dat hetde geestdriftder Amsterdam mers van
1637 in hooge mate Opwekte. Het was zeker geene ongelukkige

gedachte daarmee den nieuwen pschouwburg''in te wjden. Die
gedichten zjn pden volcke smaekeljck'',heethetin de opdracht,
welke rsaecken ververschen , die hunne Vorsten en voorouderen
betreFen-'' Dit was o. a. gebleken , toen rde Drost van M uiden
d'Amsterlanders en sjn geboortestad streelde, in Velsens treurspel: m et de voorspelling van de Vecht'';en dit moest hier ook
wel geschieden , waar de gevallen van Amsterdam ten tooneele

gebrachtwerden en zjne toekomstige grootheid,die men beleefde,
in statige verzen werd geschilderd.
Dat Hooft's genoem d treurspel den dichter van den Gysbreght

voor oogen stond,isduideljk. De voorspelling van Rafaëlis we1
eene navolging van de verschjning van Crease'sgeest:maarzeer
zeker onder invloed van die van den Stroomgod geschreven. En

in 'tbegin van heteerste bedrjfwordtGysbreghtonsgeschilderd,
zoo als hj zich in.het treurspelvan den Drostvoordoet:a1sde
onschuldige, verleide, die zich nooitz0o diep in hetverraad had

willen steken alszjne makkers.
Er lleeft hier we1 lotswissel, ,staetverandering'', zooals Vondel

'tnoemt
le plaats,maar is heteen tragische? Is de wegdrjving
van den H eer van Amstel uit zjn zwetti
g erf''een gevolg van

eigen schuld? Neen,want de Gysbreght bj Yondel is vlekkeloos rein.
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Een dram atische knoop is er eigenljk niet:men kan dan 00k

redeljker wjze geen eigenljke ontknooping verwachten. De Deus
eœ machina, Rafaël, maakt een eind aan het stuk , maar ont-

knoopt niets. En aldeed hj het,dan z0u zulk eene ontknooping
toch de goedkeuring der toenmalige gezaghebbende Critici niet

hebben weggedragen 1).
Ook aan karakteristiek is niet veel gedacht. Gysbreght is de

Pius œ neas:van hem wordtrerhaqld,dathj dapper en zorgvol
voorhuisgezin en gemeente was;maardaarvan bljktuitzjn eigen
bedri
.j
f niet veel. En Vondel had toen toch aluitde gesprekken
met Vossius geleerd,dat diteene foutwas3).Alleen in hetlaatste

tafereel,waarzjn held vrouw en kinderswi1doen vertrekken,om
zich onderhetpuin zjnerstad tebegraven,iseenigehandeling.
Badeloch is de weeke, liefhebbende vrouw ,beangstigd voor het
l0t haars echtgenoots, m aar die zich in 't eind tot heldhaftigheid
opwindt om niet van hem gescheiden te worden.

De persoonljkheid van Gysbreght's gade behoort zeker t0tde
aantrekkeltjkste van Yondel's fguren;maarzj treedt,buiten dit
tooneel, niet handelend op, ja, staat z00 op den tweeden Of
derden grond, dat er voor diepgaande karakterschildering geen
gelegenheid gelaten werd.

't Genot van dat laatste, inderdaad aandoenljke tooneel, het
eenige, waarin dram atische handeling voorkomt, wordt ons thans
nog vergald door den alledaagschen , burgermans toon , waarin

het pathos zich uit3). Maar ook al ware dat niet zoo - en in
1) ln het zoo dikwi
jls aangehaalde werk zegtHeinsius,p.96: jjEvenil
'e
solet, tit qui nodum nectit, mox eundem aegre solvat; interdum vero rei
diëcultate victu:, prorsus abstinere se cogatur; sic poLta saepe nectit,quae
aut nulla ratione autnon recte extricare potest.Huic reiusitatem solutionem
invenêre,quam e machina dixerunt quae xec artis quicquam habet,efutpluriznuzzlcam artepugnat.n'
S) Later schreef Vossius in de lnstitutiones fbaïcce, L.11, Cap.X1Il,

p.66: j:sedulo despiciendum ,ne solum narrentur,quae agietsubjicioculis
oportet.Nam ,ut est apud poëtam V enusinum :
Segnius irritant animos dem issa per aures

Quam quaesuntoculissubjectafidelibus,etquae
lpse sibitradatspectator.f'

3) Verg.boven,bl.179.
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Vondel's tjd zal wel niemand zich daardoer bezwaard gevoeld
hebben
eene enkele dramatische episode is niet genoegzaam
om het gemis van tragische en zelfs dramatische eigenschappen
in het geheele beloop van het stuk te vergoeden.

En toch beweertYondel,in zjne opdrachtaan Huig DeGroott
dat hj het onderwerp nietalleen stofeerde en bekleedde,,na de
wetten ,regelen en vryheyd der poësye''4maar roock na de tooneel-

wetten,waer tegens (zegthj)wy wetende nieten misdeden.''
Dat bljvend gebrekkig inzicht in de eischen der dramatische
kunst moet ons verwonderen, daar de dichter thansdenkeljk@ al
kennis gemaakthad met de E lectra van Sofokles,die in het Jaar
1639 door hem vertaald werd uitgegeven.H ier had hem een beter
licht kunnen opgaan. Electra ) gedwongen hare m oeder te verafschuwen , en naar haar dood te haken , als zoen voor den moord
haars vaders, is eene tragische fguur. M aar daarvoor had onze

Yondel geen oog:hj wasnog te veelin 'tnetvan den door elk
geprezen Seneca1) verward. Immers als hj in de opdracht aan
Tesselscha van de voortreFeljkheden van dittreurspelgewaagt,
bljkt uit niets, dat hem het tragische in Electra'stoestand getroFen heeft. Slechts dit zag hj ernietin voorbj,datde straf
op de misdaad volgt(111,484). En datschjnthj toen reedsals
een onmisbaar bestanddeel van 't Treurspel erkend te hebben ,

hoewel hj noch in den Gysbreght,noch in een dereerstvolgende
stukken dien regelin practjk brengt.
Daarentegen moeten wj Vondel en de schrjvers van zjn tjd
vrjpleiten van zekere sgrove misslagen'', hun door eene onbedachte Oritiek ten laste gelegd.Men verwjthun,datzeanachronismen begaan en tegen kostuum en zeden van den tjd zondigen.
V oor onze dagen , waarin men het voorrecht heeft, dat het

onderwjs allerwege zjne weldaden verspreidt, mogen dit langzam erhand gebreken worden ; voor Vondel's publiek was dat

anders. Men merkte datniet0p.Maarbovendien,had hj Romeinen , Joden of middeleeuwsche baronnen voorgesteld; denkend,
sprekend en handelend zooals m et de strikte oudheidsleer overeen-

komstig was, hj zou daarmee ztjne toehoorders koud gelaten
1) Heinsius,1.c..pag.l20:r:ln LatinisLuciusSeneca mirifice excellit.q
'
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hebben 1). De dramatische dichter, wiens personages door een
gemengd publiek onmiddelljk moeten begrepen en gewaardeerd

wûrden,is totde schjnbare foutverplicht,zjne schepselen grootendeelsin de gemiddelde ontwikkelingsvormen van zjn eigen tjd
te doen optreden. Had Vondel b.v. in den Gysbreght niet het
anachronisme begaan , het A msterdam van de zeventiende eeuw

te schilderen, hj zou waarschjnljk weinig indruk gemaakt en
weinig sympathie gewekt hebben voor de verwoesting van het

visschersdorp van den jare 13042).
ln 1639 volgde het treurspel D e M aeghden , voorstellende den
m oord, door Attila op de H . Ursula en de elfduizend M aagden

voor Keulen gepleegd. Geltjk Vondelmetzjn Gysbreghtde stad
zi
J'ner inwoning verheerljkte,droeg hj De:
V'
t
z:,
g/l#6?laan de stad
Keulen op, als

Een klein bewi
jsvan (sli
jn genegentheden
En grootezuchttot(sli
jn geboorteplaets.''

lr

Van dit gedicht geldt al wat van den Gysbreght gezegd is: het

is geheel in denzelfden smaak, maar veelonnatuurljker en nog
zwakker van samenstelling. De schildering van den H unnenkoning
moet als geheel m islukt beschouwd worden. 't Is, alsof Yondel

de gebreken van hetwerk voelde,toen hj in de opdrachtdezen
regel schreef:
11Dees stof kan ruim 'tgebrek van geest vergoeden.''

De geest van Sinte Ursula, die al eene groote rolgespeeld heeft

in de verdediging derstad,verschjntten slotte nogmaalsin eene
1) Van Lennep,die deze l:feilen''en s:grove misslagenf'nog in hetPascha
veroordeelt (1 o.,b1. 124),plaatste zich opjuisterstandpuntbi
jdebeoordeeling van Adam in Batlingschap (X D., b1.425),toen hi
jin overweging
gaf s,of,waar een schri
jver, in een moderne taal, toteen modern publiek
spreekt, h)r zi
jn personaadjen een andere taal kan laten voeren en andere
denkbeelden ontwikkelen,dan gangbaaren meestverstaanbaarzi
jn voorzi
jn
lezers oftoehoorders-''

2) Verg.ook:Jorlssen, Palaîètedes en Gljsbrecht P-c?? Amstel,Kritische
Studiën.A msterdam , 1879.
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wolk:- waarsckjnljk om die,welke voorRafaëlgemaaktwasz
nog eens te kunnen gebruiken,- en doet eene voorspelling van

beter tjden:evenalsdatin den Gysbreghtplaatsheeft.
De

Gebroeders,ten zelven jare gedicht,en in 1640 in hetlicht

gegeven,heefteen anderkarakter1).In ditstuk;datdegeschiedenis
gchildert van den val van Saul's Huis,diem en leest11 Sam .X X lt

vs.1- 14,is we1degeljk handeling,dateerste vereischtevaneen
drama; hoewel 00k hier verscheiden al te lange verhalen aan
'sdichters g0W0ne manier herinneren. En toch is o0k De G6ùrpc-

ders eene mislukte tragedie. W el komt er veel aandoenljks i11
voor; wel stemt ons dat geheele uitroeien van den koninkljkell
stam , a1s zoen voor eene ongerechtigheid door Saul gepleegd,

totmedeljden, en niethetminstde wanhoop der beide moeders?
die haar geslacht zien te gronde gaan,maar dat is n0g niet het

echttragischemedeljden.
Tn de opdracht aan Prof. Yossius verklaart Yondel, dat dit

treurspel het behartingswaardige aantoont der spreuk
Leert rechtvaerdigheit betrachten,
En geen Godheid te verachten.''

De misdaden van Saulworden geboetdoorgeheelzjn geslacht,
op Gods bevel en David's gehengen, die hier, in de opdracht, als

degodvruchtige man bj uitnemendheid wordtvoorgesteld.
H et stuk zelf daarentegen m aakt een anderen indruk. Daarin

valt bjzonder in het oog,dat de HoogepriesterAbjathar,onder
schjn van Gods orakel te spreken,de zonen van Saulaan zjne
persoonljke wraakzuchtopoFert.en datDavid daartoe meewerkte
uit vrees voor.het verlies zjner niet geheelrechtmatig bezeten
kroon. In 't algem een wordt David geschilderd als een zwak ,
karakterloos,door priestersgeregeerd Yorst,die blaakt van heerschen zelfzucht, m aar alles onder den mantel van godsdienst bedekt.

Alle glans daarentegen valtop zjne fere slachtoFersen de twee
overbljvende ongelukkige vrouwen.
Alles gewikt en gewogen , dan is er reden te verm oeden ,dat

wj ook hier met een fdzltf:pz-stult te doen hebben, en dat de
IJ Zie over dit stuk ook D. C.Ni
jhofl-, Vondels Ihcuba, Gebroedersen
Maria Stuart,aestbetisch-critisch beschouwd.Utrecht, 1886.
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dichter de schrikkeljke gevolgen heer
-t willen schetsen van dell
haatvan priesters ofpredikanten.

De geheele voorrede,z00 volkomen in strjd metden tekst,dien
zj heet te verklaren:moet zeer zeker als bittere ironie worden
opgevat. Tevens strekte zj den dichter tot schild om zich te
vrjwaren tegen den wrok van hen, die hem om den Palamedes
vervolgd hadden. Hjzelf schjnt op de ware bedoeling van het
stuk te zinspelen in deze zinsnede (111, 638)t wier beteekenis
anders onverklaarbaar is:
Xlck moet by deze gelegenheid ter loop aanvoeren,datluiden,
Yan geen geringe geleertheit en wetenschap , zich luttel m et
Poëzi
je bemoeiende, by wylen al te naeuwe en strenge keurm eesters zjn, over deze kunst, en niet we1 begrjpenthoe die

te teer en te edel zj om zulck een harde proef uit te staen,
zonder een groot deql van haere aertigheid en luister te verliezen.

Men moet haer inwilligen een voegeljck misbruik,oflievereene
noodige vryheid-''
Thans m ogen de drie stukken volgen , die de geschiedenis van
Jozef ten onderwerp hebben.

llet eerste, Sofompatleas PJ Joseplt ï/l 'fHof, dat reeds in
1635 geschreven werd,laten wj buiten beschouwing,alszjnde
Xvertaâlt uit het Latjn van zjne Excellentie Huigh De Groot.''
De beide anderen zjn, het eene den llen,hetandere den 23en
van W jnmaand 1640 gedagteekend. De Joseph ïzl Dothan is
evenm in als de Joseph in Aky.
pf:zleenetragedie.Heteerste stuk
is een gedialogiseerd tafereelvan hetverraad,uitnjd en afgunst
aan Jozefgepleegd door zjne broeders.W j hebben hierweleene
Xbewegeljcke historie,'' eene aandoenljke voorstelling van rde
misverstanden en huisgebreken: gevoed door nayver van kinderen

en gebroederen,aen d'eene,en d'onvoorzichtigheid en eenzjdigheid der ouderen,aen d'andere zjde,waer uitdlckwjlsgroote
ongelucken geboren worden ;'' en dat alles is misschien geschikt
om yemants gem oedt, al waer het een steenrots, te vermurwen ,
en te verzetten ,'' althans om er leering uit te trekken ; maar het
echt tragische ontbreekt er aan.
Ja, zelfs als dram a zit deze schets van den triomf der meest

alledaagsche gemeenheid slecht in elkander;terwjlbj de afwer-
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king het platte realisme maar zelden door dichterljke détails
wordt vergoed 1). Zo0 als hetdaar ligt,moethet stuk een onBevredigenden , pjnl
jken indruk achterlaten.
lk weet wel, dat ter verschooning van Vondel kan worden

aangevoerd, dat hj er in zjn tjd op mocht rekenen,dat de
1) lk weetin ditopzichtnauweli
jksietsandersaan te halen dan detoe-

spraak, welke Joseph tot den Vrachtmeester houdt, die hem zoo even van
Judas kocht, maar welke op dat oogenblik in zi
jn mond toch kwali
jk past:

!,Och lsmaëller,nt
zmi
jn 1ot
N1)-onder'tlastigh juck leertzuchten

.

Om troosten hulp totAbrams Godt;
Gedenck hoe Ism aëlm ost vlughten
M etA gar,dwars door ftgloeiend zant,

Zoo wi
jdtuitallermenschen oogen,
Daer kinten m oeder waer door brant
Versmacht,indien hetm ededoogen
Des Engels,in die zwoele zon
H aer bey niet had te rechtgewezen,
En m eteen koele en versche bron
H et moeders hart en 'tkintgenezen
Van dorst,veelfeller dan de doot:
W eestzoo een Engelen behoeder

Van my,die op mi
jn moedersschoot,
En aen de borst derlieve moeder,

Verstreckte een lieve waarde vrucht,
Nietmin a1sIsmaëldezi
jne;
Toen zy,verm oeiten afgezucht,

ln dorredorstige woesti
jne;
Hem leide in schaduw van de blaên,
En riep,een boogscheut afgeweken,
Godt zelf al heesch om bystantaen,
En kreet:wie kan dat hart zien breecken?
W aer op een trooster neergedaelt
Beloofde hare spruit te zeegnen,
Die nu zoo breet den adem haelt.
Zoo m oetu heil op wegh bejeegnen.
Zoo zegen Godtuw'langen toght,
A ls ghy voortaen een*vrygeboren,

Onschuldighli
jck voor slaefverkocht,
Zult handlen,zonder wraeck oftoren.

Och lsmaëller,druek mi
j zacht,
Geli
jck een telg van uw gheslacht.'f
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bjbelvaste toeschouwerszich hetslotder grschiedenis,den eindeljken triomfvan hetslachtofer,vanzelfzoudentebinnenbrengen.
Hoe hj rekende,datditvanzelfsprak,en dat daardoordan 0ok
de geschokte gemoederen van de aanwezigen tot kalmte en berusting zouden gestemd worden, m ag men opm aken uit zekere
uitdrukkingen , die in de opdracht van het stuk aan Joachim Yan

W ickefort voorkomen?waar hj o.a.zegt (111, 731): nW y zien
hier, als in eenen klaeren spiegel,h0e Godts voorzienigheitzich

hiervan ('tboven aengestiptejwe1weette dienen,totuitvoeringe
van zjn verborgen besluit,ten beste van 'tmenscheljck,inzonderheit van Abrahams geslacht, 't welck hj belooft hadde te
zegenen,en te verm enighvuldigen,als de starren aen den hem el,
en waer uit de M essias z0u geboren worden.'' Yan dit alles
intusschen kom t in het stuk niets VO0r,en dit ware toch volstrekt
noodig geweest om #ppz'het stuk den gewenschten indruk tem aken.
De eenheid van plaats is hier niet,di
e van tjd wèlin 'to0g
gehouden: phet treurspel begint met den dagh , en eindight na
den middagh,'' zegt de sinhoudt;'' en dat is niet in 't voordeel
van den beoogden indruk. Door de toespelingen op de voorkeur
des vaders voor Jozef,op diens droomen en zelfverheë ng,wordt
de heftige wraakzucht der broeders niet genoegzaam gerechtvaar-

digd.W are de partjdigheid van den ouden,rsufen''Jakob den
toeschouwers in feiten voor oogen gesteld ; had men gezien , hoe

Jozef'spuritanisme hem verleidtom detekortkomingen zjnerbroedersaan zjn vaderte sverklicken,''ofh0e hj hen vernedertdoor
het verhaal en de uitlegging zjner droomen, de oorzaak van
't gezette kwaad bloed z0u ons duideljker in heto0g springenq
te meer, omdat de dichter gelegenheid zou hebben gehad in enkele
trekken de karakters van sommige van Jakob's zonen scherper te

teekenen.Ditheeftnu geen plaats,en hj schetstonsalleentypen.
Simeon en Levi zjn in zeer algemeene omtrekken aangeduid:
Judas en Ruben wat meer uitgewerkt; maar de volslagen zwakte
van genen, de weifelende deugd van den laatste kunnen ter
nauwernood op eenige individualiteit aanspraak maken. Binnen de

aangewezen grenszjn zj meteene Ejne stiftgeteekend.
De persoonljkheid van Jozef is hetzwakst van alien. Om dramatische sympathie te weken,is het niet genoeg, dat hj ons
geroemd wordt als
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1:Een bloem,van zestienjaer,ofnaulix zeventien;''
a1s een:
A en wien natuur bestede al haer bevalligheên
En gaven-''

De held m oet nog iets anders zjn dan dat;maar vooralgeen

pedant, bedorven jongeheertje,dat zich boven al de zjnen verheven waant, en met de grootste naïeveteit .er op pocht, dat

Engelen hem den weg wjzen.
Die Engelen spelen overigens nog eene zonderlinge ro1 in het
stuk : hun rei nspreekt de voorrede,'' en zingt de kooren , die,

naar'tclassieke voorbeeld:elk bedrjfbesluiten.
Dat Vondel zelf wel voelde, dat hj meer een gedialogiseerd
gedicht, dan eene waarachtige tragedie schreef, m ag wellicht

worden afgeleid uit de zinsnede,waarin hj zegt,dathetbehandelde onderwerp zou kunnen trefen ponder 'tspelen PJ lezen.''
Een drama is niet bestemd om gelezen te worden : men moet
het op het tooneel genieten.K an het die vuurproefniet doorstaan ,
dan is het geen drama. H et tooneelstuk heeft eigenschappen , die

tot zjn wezen behooren,omdat en slechts zoolang hetvertoond
wordt; m aar die voor andere zouden moeten plaats maken , als

hei alleen geschreven werd om gelezen te worden. Zulk een zoogenoemd dramatisch gedicht, dat evenwel naar de eigenschappen

van hetDrama streeft,isalskunstwerk altjd zwak.'tIsdaarom
ondoordachte wildzang,Wanneer men van zoodanig werk beweert,

dat het alstragedie nietonberispeljk,maar alsdichtstuk onovertrefbaar schoon is.W e1 kunnen erin zoodanig gedichtvele schoonheden van détail worden aangetroFen ;m aar 't springt in 't oog ,
dat dit tot de afronding van 'tgeheel weinig afdoet. Dat is slechts
m et een klein aantal plaatsen uit den Joseph in Dothan het
geval, die ons door schildering en gedachte in verrukking brengen ;

want men kan het niet voorbjzien,datde toon dikwerfplatis,
en dat valsche smaak en bombast m ede aan dit gedicht niet

vreemd zi
jn.
De Joseph ïAl Egypten is van beter allooi, ofschoon m en dit
stuk in onze dagen niet voor een volm aakt treurspel zal houden.
H et behelst de voorstelling van den aanval, dien Potiphar's huis-
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vrouw op den schoonen, kuischen Jozef deed, en h0e ze hem ,

toen hj haarversmaadde,bj haar gemaalaanklaagde;hem sgewelt en schennis te last ley,'' waarpp de onschuld in de gevangenis werd geworpen.

Vondel had voor vele jaren, in 1628, den Ilippolytus van
Seneca vertaald; thans bracht hj een Bjbelschen ponverzierden
Hippolytus''op hettooneel,enmeende,datdiepstichteljcker''dat
is treFender,zou zjn dan de Attisch-Romeinsche. Die meening
rustte op eene verkeerde opvatting van hettragische. Datbljkt
uit de opdracht van het latere stuk aan Joan Yechters. Zj,die
den Hippolytus hadden zien spelen, heet het daar (111,803),
5lieten tranen , langs hunne kaecken , biggalen , over den ram p-

zaligen val des onschuldigen jongelings, sneuvelende van den
wagen, langs het strant, daer 't zeegedroght, opgeweckt door
's vaders vloeck en bede,opborrelende,en opbruizende,depaerden

aen 'thollen broght:zeker een deerljck onnozelerbarmenswaerdigh ongeluck-''
Dat was evenwel niet het m eest trefende, zeker niet het meest
tragischet in het treurspel. W el dit,dat Fedra door allerlei oorzaken er toe gebracht wordt voor haar stiefzoon in onheilige m in

te blaken, en hem , a1s hj haar weerstaat, door eene valsche
aanklachtden dood berokkent.Voortsdatzj,zicheindeljkbewust
geworden van het afschuweljke harer handelwjs,een eind aan
haar leven m aakt, en z00 de eeuwige Gerechtigheid verzoent. Het
tragische zit niet in het ongeluk , dat den onschuldigen Hippolytus
overkomt; m aar in het noodlottige van den hartstocht van Fedra.

Terecht heeft dan ook Racine,in zjne navolging,hetstuk naar
haar genoemd.
Dit zag Vondel over 't hoofd,toen hj meende,dathetgenoeg
W aS,

a1s zjn held suitkrachtvan zjn geloofen zjn godtvruch-

tigheit vrywil
ligh, midden in een koningljck h0f,midden onder

een ledigh lecker en jolerachtigh volck (dat in de roozen en
violetten dervleiende wellusten tuimelde)dezoetprickelendelusten
temde,''en daardoorjnistongelukkig werd.Datnoemdehjsstichteljck;''maar vergat,dat de ondeugd triomfeert,en datde vrome
Jozef in den kerker wordt gesmeten.
En toch is hier veel, dat den toeschouwer moest boeien en de

fjnste snaren van zjn gemoed doen meetrillen.Nietdeschildering
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van den hoofdpersoon:die hoogst onbeduidend is:en zich slechts

daardoor kenmerkt, dat hj is een rsteen, die geenen treck tot
JoFers gevoelde,''en daarvan bljk geeftdoorwjdluftigegodzalige
redeneeringen. H et beliefde den Dichter hem sals een' zuiveren
spiegel van onverzettelycke kuischeit:op te hangen,in de slaepkam er der jongelingen.
''Maardievolmaaktedeugd,zondereenigen

strjd, die afwezigheid van menscheljken hartstocht of zwakte,
maakthem toteene abstractie,weiniggeschiktom onsteboeien1).
Jempsar daarentegen is de ziedende hartstocht in persoon , of, wil
m en 't platter uitgedruktt m et Joseph's woorden ,
11Haer geile toght is heet,

Ja ziedt,geli
jck een pot,alreeaen '
toverloopen-'
Maar zj iste veelde abstractehartstocht. Zj heeftdi
tmetde
Phèdre van Racine gemeen. Hare geheele persoonljkheid,hare
individualiteit,bljft ons een gesloten boek: en Omdat niets0ns
zelfs doet gissen ? wat haar karakter dien plooi gegeven heeft,

dat zj zich zoo geheel door hare drift laatmeeslepen,daarbi
,
j
ons van wraak ofjverzuchtvan Venus tegen Diana geen sprake
kan zjn, als bj Euripides,- verbeurtzj onze sympathie. Het
tragische medeljden ontkiemt niet. Intusschen waarhetaankomt
op schildering van den allesverteerenden gloed,daarbljftVondel
niet beneden den Franschen Dichter. Hooren wj Jempsarzelfin
hare lyrische ontboezeming :
11A1gaf my het geluck te dragen
Den scepter met den tullebandt,
En d'eigen kroon die Pharo spant;
A lzatick op des ltonings wagen,

1) Aristoteles,Heinsius en Vossius, diebakensop Vondel'sdramatische
tochten, hebben zich allen tegen die absolute deugd verklaard. Intusschen
kon V ondel zich toch op den laatste beroepen,die,t.a.p1.,p.61 w elzegt:
Optimae autem tragoediae sunt in quibusinducuntur personae,nec prorsus

probae, nec plane improbae;
''maar er op wi
jst,dathetbi
jdeOuden toch
nietalti
jd zoo is:lrAegysthusetClytaemnestra,planeimprobi;Electrabona
inducitur-''
En ten slotte heethet dan:?rN'on putandum ,peccare tragoedias,in quibus
aliter fltquam Aristoteles praecipit:sed stattlendum ,ab eo praescribioptimam
tragoediae form am .''
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Gcëert a1s Koningin van ftlant;
'k Had tienmaelliever te bellagen
Uwe oogen,bruin als diamant,
Dan fs Konings oogen,en de zielen,
Die voor deze aerdsche Goden knielen,
En hen verhefen hoog in top.

Ick nam de kroon van mi
jnen kop,
En kroonde uw hooftmetptlick van stralen.
Een kus zou ft altemael betalen.
't Genotvan eenen kus ismeer
Dan alftgenotvan staet en ee1'.''

Hooren wj haarverder in gesprekmetharevoedster.Dezeraadt
haar voorzichtigheid :
!,Ay bindt,om slaven en gezin,uw toghten in.
lck schrick voor uwen heer:wat,schaem u voor'tgezin.O
*Iempsar.

Ick pasop eernoch schant,noch op mi
jn eigen leven.
De Min vervoocht het a1.
Voester.

W ael-wortmi
jn kintgedreven
Van dolle.razerny?
Tcmpsar.
Ay moeder,spreeck zoo niet,
N och scheldtgeen razerny mi
jn redeli
jck verdriet.
lritri
jpe reden wortmi
jn hartewee geboren.
G em eene schoonheit magh gem een vernuf't bekoren,
Dat reuckeloos slechtsziet de dingen over fthooft,
Ol*licht bestem t,'tgeen 't oogh alblindeling gelooft;
M aer wie met oordeelmint,zalzich alleen vergapen
A en eenigh puickschoon:totverwondering geschapen;
.

Geli
jck dituitheemsch licht,datleideraltekuisch
Vergultgewelfen zaeïvan onsgezegenthuis:
En dunckt het11 dat ick noch revel zonder reden?
Bezie den Jongeling,van boven tot beneden,
Hoe vrouw Natuur aen hem te kost leide alhaer'schat.
Avat wraeckt uw ool'
deelhier? svat wenschtghy anders,dat
Nietstrax tot misstalstreckt? Avat rots wortniet bewogen?

Nooitzagh een valck in 'thofzoo Meackeruitzi
jn oogen,
Dieoogen,daerde min,gezeten op zi
jn'stoel,
Hetallesbranten blaeckt,en bli
jftzelfkoudten koel.
Hethoogevoorhooftschi
jnteen glansvan zich te spreien.
Men ziethetblondehairzi
jn locken aertigh zweien,
yoxcKnl-oET,Ned.Letterk., XVIIe Eeuw ,11, 4e druk.
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En zwi3en over neck en over schouders heen.
In 'taenzicht glocit de verf.W ie zagh ter weerelt leên
Van maeckselzoo volmaeckt,zoo net,zoo evenmatigh ?

Demont(dieftzeggen dorst)testemmigh,en testatigh,
Zou yetvri
jpostigersvereischen,'tgeen een'mensch
Van zulckejaeren voeght;zoo had ick almi
jn'Mrensch;
Zoo zwom ick in een zee van allerhande volheit.
Ay moeder,noemtghy noch uw dochters liefde dolheit?
Och Joseph,Joseph ,och de reden leerthet my,

Datick u minnen moet,alschi
jnthet.razerny.
Voester.

Ditqueecktuw koorts:is'tvreemtdatghy zoolang bli
jftqui
jnen?
Tempsar.

e

Geli
jck langseenebeeck de bloemen schoonerschi
jnen,
Daer ft water overdri
jft zoo schi
jntzi
jn eedlegeest
Zi
jn zielwelruim zoo schoon,door'tlichaem ,schoon van leests
W aer in metoverlegh dees kiesche geestquam daelen,

En iikren,eveneensgeli
jck verdronckestraelen,
In mynen,en gelaet,en voeghli
jckheit,en a1,
W atyegeli
jck bekoorten treckt,metzulck een val,
Dat hy zich m eester maecktvan vrouwen en van heeren,

En waertisnieteen huis,maerri
jcken teregeeren.
Och Joseph,Joseph,och,de reden leerthetmyy

Datick u minnen moet,alschi
jnthetrazerny.
Voester.

Ghy zi
jttekrachtig en hardneckigh in 'tverbeelden.
.lempsar.
De hemel overgootmet overmaetvan weelden
Dithuis,geduurende 'tvoorzichtige beleit
Van datlieftalligh kint.Hetweeligh veldt ontzeit
Ons vruchten noch gewas:de dienaers en de knaepen

En slaven spoên hun werck:mi
jn heermagh veiligh slaepen.
Op Josephs waekerheit:de Koning en al'thof
Onthalen Potiphar met ongemeenen lof.
Hierhapertniets,dan datwy hem vergeefs beminnen,

En 14)-tekrygclvalt,en altesti
jfvan zinnen,
In 'tweigren van mi
jn bede,en dagelix verzoeck.
Voesterz
Zoo keeruw'slaefden neck met een verdienden vloeck.
.Tempsar.

Och Joseph,laetmi
jn vloeck veeleermy zelvetre:en,
Dan uw alwaerdigh hooft,het welck ik wensch te hefl
'
ext
Tot aen de starren toe;te kranssen met een'krans

Gevlochten van mi
jn hair,mettlitgelezen glans.
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svie haetzi
jn eigen hart,ofwordt'erop verbolgen?
W anneer de zonnebloem vergect de zon te volgen
Metloncken;wanneer haer verdriet9t geliefde licht

t'Aenschouwen,meteen zoeten minneli
jck gezicht:
Dan za1ick dien Hebreeuw,mi
jn lief,den neck toe keeren.
Een aengewende min valtlastigh te verleeren.
Voester.
't Valtlicht te haten,die ons gunsten vrientschap haet.

Hy bli
jfttoch even schuw,en vliedtu,waerghy gaet.
Tempsar.

Tefellerwortmi
jn vierdoor'tweigren aengesteecken.
Voester.

Geli
jcke liefdekan geli
jckeliefdequeecken.
.Te
mpsar.
Gelooftme in 't geen ick voel: de liefde in haer bejagh
Is heetstop 't wildt,'twelck zy niet achterhalen magh,

En heeftmin treck totiet,datmackli
jck wortgevangen.
Begeerte groeitte meer,door 't vierige verlangen.
De min is haer geen ernst,die om het afslaen suft.
Rechtschape dapperheitwortnietzoo lichtverbluft.
Voester.
Ghy kocht dien knecht voor slaef: watliefhebtgy verkoren !
*Tempsar.

Zwi
jg stil:verkleen hem niet:gy moordtmi
jn zieldoord'ooren:
W atzwerft*er menigh heldt,dien ft aen geluck ontbreeckt,
M aer nietaen stam noch deught:alwat in Joseph steeckt

Geli
jcktnietslaefs,maerheers:datzweemselen die gaven
Getuigen,hoehy nam zi
jn oirsprong uitde braven:
Doch 'tzy zoo ftwil,ick wensch voorzi
jn slavin tegaen.
Geluckigh waer de vrouw ,die onder hem moght staen.
Voester.
Hetminnende oogh vergroot die dingen zonder oordeel,
Achtalle droomen waer,en rekent schade voordeel.
M evrouw,'tis valsche waen,die uw verstantmisleit.
Verkies een veyligh padt:geloofniet watze zeit.
Algafhy schoon gehoor,zoo leertuw staet u duicken,

Ghy mooghtdejongeling nietopenbaergebruicken,
Maersteelswi
js,en tersluick,en ergensin een'hoeck,
En meteen hartvo1 schrix.
.l
lmpsar.
Datis al't geen ick zoeck.
Gesloke min smaeckt zoetst,in dtlistre en diepe holen:
D aer leeft men by den nacht:daerglimmen V enuskolen
M et levendiger gloet,dan by den lichten dagh-''
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Ondanksde lange aanhaling durfik n0g een wj1gehoorvragen
voorhaaronderhoud metJoseph in hetvierde bedrjf.
*Tempsar.
11Ondancbre Jongelingk,hoe lang zultghy gaen pratten

Op datvergankli
jck schoon,en zoo veelri
jckeschatten,
Als vrouw Natuur aen u te dartel 1ey te kost.
Natuur had beter zulck een werckstuck noitbegost,
Ofhet begonnen beelt verwaarloostop te maecken:

Naerdien ftnietandersdoetdan pi
lnigen,en blaecken
De harten,die het vangt doord'oogen.'k Vloeck dien dagh,
En uur,en oogenblick,dat ick u eerstmaelzagh.
@Iosepll.

O Schepper,is*erietbehaegheli
jcx geschapen
In my,Waer aen 00n V1*
O11W haer glorizou Yergapen,
En leefick eenigh mensch tot weerwilen verdriet,

En tegens'thart;men wi
jthetden onnooslen niet:
Uw schepsel draegh geen schult,'k ben van u afgegoten

Op zulck een vorm ,geli
jck uw wi
jsheit had besloten.
*Iempsar.

Ghy zorghtvastvoormi
jn eere,en weigertmy mi
jn'lust.
D e lust ga boven dfeer,zoo dfeer oitw ert verkust.
.Tose
plt.
De hitte van de lustgaet eflkn voor ft gevoelen,
Hoe korte weelde smert;maer eer die lust aen *tkoelen
Geraeckt,waerdeert men,watverlies van naem en eer
Zou gelden,kreegh men dfecr om goutof traenen weêr.
@Jempsar.

lck heb mi
jn tranenjami
jn oogen alverkreten,
V erkreten,maer vergeefs.

Toseph.
H etwerdtm y niet geweten.
.Te
mpsar.
.

Metreden:ghy alleen zi
jtoirzaeck van mi
jn quael.
qTose
pll.
W at hoor ick,dagh op dagh,niet eens,maer hondertmael.
*Iempsar.
Getroostu,'t heeft een endt,'k berey my om te sterven,
O onm edoogent gast.
.T
oseph.
H oe kan ick u bederven
Alet my,om 't snootgenotvan ...

JOSEPH IN EGYPTEN 11

!)

.

*Tempsar.
Hoe,wat noemtghy snoût?

Datkk u waerdigh achtfomhelzen in mi
jn schoot?
Tebiên dien verschen mont?Dievriendeli
jckewangen?
Ileze oogen,die zoo zeerniet naer den dagh verlangen
Als om uw aengezicht t'aenschouwen 's morgcns vroegh?
Noemt ghy dit snoot genot? En heeft hy breins genoegh,
Dieaengebode min zoo schimpigh gaetversmaden?
qT
oseph.
Dc min,beroitvan hooft,laet zich van niemantraden.
Al't voordeel,dat men trecktuit wellust is gering,
En meer nietdan een dolle en vuile prickeling

Van 'tli
jf,terwi
jl'tgemoedtvastwroeghtdoor'toverwegen.
Dat's al het voordeel,zet me hier al 't nadeeltegen.
Hetoverspelbegaetterstont een dubble smet,

Besmet'ertwee:'tontwi
jdten scheurthetheiligh bedt,
V olonrust,volkrackeel:de weerga haet heur gade,
Behaeght den boelalleen,en gaet met hem te rade:
dfOnwettige erfgenaem geraeckt in 't wettigh goet:

Devadermistzi
jn kroost,en twi
jFeltaen hetbloet:
H etacllterdenken groeit:de twist doorkruipt de leden

Van 'tmaeghschap:in hetkort,hethouweli
jck bouwtsteden,
Geli
jck hetoverspel('twelck God en mensch zich belght
Alslaetmen 'tin den wint)die in den grontverdelght,
Door moort en vyandtschap,alrazende en bezeten;

En sleeptde rampen na,geli
jck een langeketen
H aer schakels.Ts 't dan vreem t,dat alderhande liên
En tongen,in dit stuck,metw etten zich voorzien?
@Tempsar.
Avktt wetten de Syriers,H ebreen,Arabershebben,
Ofwjr,ick achtze a1s ragh, en dunne spinnewebben,
Daer ruischtde groote door,de kleene kleeft*er vast.

Mi
jn 34-e1111stzy mi
jn wet.W atniemantanderspast,
Pastm y,dic zich van wet noch recht laet overkraeien:

Men leefthier op zi
jn hoofsch.
Toseph.
Zoud ghy uw heer zoo paien?
@Tempsar.
Afen veltgeen vonnissen op ongegront vermoên.
.

En mostmi
jn heerop 'tnaeuwste eensrekeningedoen,
Hetstont dan teoverzien,hoe hy zich had gedragen.
W at doen de mannen niet,datzy geen vrouwen vragen?
De rechter zuiver zich van ftzelleve gebreck,
Yerdienthet zulck een'naem.W ie leeft'er zondervleck?
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sepb.
Ghy waert om hals,quam hy op 't stuck u overvallen.
.l
empsar.
Zoo storfick om de min,de zoetste dootvan allen.

Mi
jn zinli
jckheitwaermy die suickredootwelwaert,
En waer heeft oit de dootrechtschape m in vervaert?

svatvreesseli
jcke dootkan wareliefdescheiden?
Albli
jfthetlichaem hier,dezielen zelfsgeleiden
Malkanderen beneên,in 5tonderaertsche veldt,

In 'tvroli
jck mirtebosch:daer kustm en,daer vertelt,
d'Een dfander zi
jn fortuin,en eerste sluickeryen:
Daer wordtmen weder maeght:daer leertmen weder vryen,
Als waer het noit geschiedt:daer lachteen zaligh dal.

Men treckbecktonbeni
jtalsdtliven zondergal.
Men brandmercktniemantdaermetlasterli
jckenamen;
N och 'theet'er overspel,zoo twee llitm in vel'zaem en,

Alwisseltmen zomti
jtsuitzinli
jckheitvan lief,
Dat draeghtalleen den naem van vrientscllap en gerief.

Het beurt*er dagh op dagh:men volght daerin de wi
jze.
gtlseen verandering en lt
zstnaerverschespi
jze:
N aerdien een zelve kost de gasten walgen doet:
Ja ftgrofste lasterstuck w ortm et een kus geboet.
De wetten worden nu de vrouwen voorgeschreven
V an m annen,die toch zelfs om wetnoch regelgeven.'-

En als hj steedsbljftweigeren:werptzj zich aan zjne voeten:
'Ick val voor uwe knien,en oflkr aen dees voeten
Ditlichaem ,en dees zielbereithaer schultte boeten,
D oor zulck een doot,als een wanhopende betaemt.
Avatdraeitghy 'taengezicht,zoo schuw ,en zoo beschaemt,

Van mi
jn gezicht?Ay,zetde schaemte een poosterzyden.
svant schaemte niet vermagh,vermoge 'tmedelyden
M eteen die sterven moet en kan.om uwent wil.

Ay,wisch mi
jn tranen af.
@Toseph.
Doortrapte krokodil,

Laet1os,laet1os:ghy moortmetditbedrieghli
jck steenen.
.Te
mpsar.
H artneckige,ô wat hoon!H artneckige,ga henen,
Ga hene met dien roem van zulck een morgenstar,
Voor wien ghy dfoogen sluit.Ga m eltnu Potiphar,

Hoemanneli
jck,hoekuisch zich Joseph heb gequeten;
Op dat het eeuwigh my in 't aenzicht werd verweten,

r
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Van hem ;h0e Jempsar,verontwaerdightvan haer slaef,
Zich hebbe,voor al*t hof,ten t'
oon gesteltzoo braef:
Alaar neen,ghy zultnoch zoo uw'moedtaen my niet koelen.

Ghy hebtmi
jn min versmaet,ghy zultmi
jn wraeck gevoelen.
1ck weetdie schantvleck weltedecken meteen'schi
jn
Van eerbaerheit:ick zelfzalin de voorhaelzi
jn.
Och Voester,slaven helpt:ô wieverhoortmi
jn klaghten.
H elptslaven,Voester helpt:een slaefwi1m y verkrachten.
Och Potiphar,sta by:och Yoester,help uw vrouw.

svael-bli
jftnu alftgezin?Isniemantmy getrouw ?
Daervliedthy:och hy vliedt.Jvatmoghtmi
jn kermen baten?
Dat is die koele knecht:hy heeftmy 't kleetgelaten;

Toteen getuigenis.Ghy slaven jaeghthem na.
(lch,leit my aen een zy,tot dat dit overga.''

lk heb te eer dit geheele tooneelafgeschreven,omdat er niet
alleen Jempsar's hartstocht in geschilderd wordt met gloeiende
kleuren,maar ook tevens om hare volslagen bedorvenheid tedoen
uitkom en.A1s Joseph ,door Potiphar voorschuldig gehouden,wordt

veroordeeld,gaatzj bedaard nieuwe minnarjen te gemoet! W aar
is in dit alles het tragische? W aar de verzoening der gemoedsaandoeningen?
't Is waar,de slotrei luidt:

1,Hoe menighmaelbedrieghtde schi
jn.
Detrouw kan nergensveiligh zi
jn.
De nare kercker,ysre keten,
En lasteringe op 'talderboost
V erwacht te hoof de deught:wiens troost
Bestaetin Godten 't goet geweten.

Z*omhelsthaer li
jden metgedult,
Terwylze boet een anders schult.f'

Maar bj menigeen mocht die ptroost''niet opwegen tegen het
lot,der onschuld beschoren; en hoe kon ditheeten ,dejongkheit
waerschuwen?''
En wat de karakterteekening betreft,daarin staat ditstuk nog
beneden het voorgaande. De vergeljking met den Hi
ppolytus,
waaraan menige plaatsherinnert,doetditnogduideljkeruitkomen.
Een jaar later verscheen de Peter en Fcsff?
Jeld. Zonderlinger
stuk dan dit zoogenaam de treurspel is niette bedenken.

PETEa Ex pwcw Etks.''

248

Eerst komen de geesten van Simon den toovenaar en Elymas
uit zden helschen gloet''opduiken,om Rome tegen de Apostelen
OP te zetten. Als Simon zjne geschiedenis aan zjn vertrouwde
verhaald heeft, roept hj al den dromm el'' van geesten op, om

hem behulpzaam te zjn.
11d'Aerde loeit,en fsidderend barstvan een,
Nu braecktze zwavelvier,en roock, en stof,en steen.

Daerzi
jnze.''
N a deze helsche vertooning wordt m en op eenmaal onder de

vrome Christenen verplaatst. Nachteljke bjeenkomst van twee
bekeerde vrouwen, die de beide gevangen Apostelen willen verlossen.Dan de kerker, waarin Peter en Pauwels wederkeerig hun

hart aan elkander uitstorten en treuren om 'tgeen zj in vroeger
tjd jegensChristusmisdreven hebben. Debeide vrouwen dringen
tot hen door en trachten hen te bewegen de gevangenis te vem
laten en zich in de catacomben te bergen:de deuren staan open
en de wacht slaapt. De Yaders weigeren uit eene soort van god.-

dienstige verbjstering. Zj wenschen den dood,en haken naar de
rustin 'themelschparadjs.Metgeweldvoerendevrouwenhenmee.
Hettweede bedrjfbrengtonstemidden derhcidensche wereld.
De paertsoferwichelaer'' en de smoeder der nonnen van Yesta''

beklagen zich, dat Nero den ouden godsdienstlaatvervallen:hj
heeft geen eerbied voor hetheilige,baadtzzjn onzuiver ljf''in
Xde bron van Mars,'' en schoFeertde Yestalen.Zj schrjven dit
toe - hoewelde samenhang nietduideljk is,- aan den invloed
der Christenen, en besluiten den Keizer t0t strengheid tegen deze
aan te zetten.

'tHof des Keizers. Nero heeft eene geestverschjning gezien:
't was Simon, die het leven van Sim on Petrus van hem eischen
kwam. En a1s nu de Abdis der Yestalen denzelfden eisch doetz

geeftde Keizer gereedeljk toe.
In het derde bedrjfkomen de ontvluchte Apostelen naarRome
terug: zj zoeken den dood. Christusishun op weg verschenen,
zjnkruisdragende;en op devraag:waarheen?heefthjgeantwoord:
11Datgaetnaer ltome,om my noch eens te laten kruissen.''

Zi
j zien daarin het bevel om zich in zi
jne plaatsterdood te
laten brengen. MTaren de vrouwen,toen zj hen terugzagen,vez-
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baasd,nietminder'sKeizersOpperste,aanwienzjeenigeepisoden
uithun leven verhalen. Hj laatze wegvoeren om hen ten bloede
te doen geeselen.
In het buiten eenige verhoudi
ng korte vierde bedrjf worden
beiden ter dood verwezen:Paulus,als Romeinsch burger,t0thet,

zwaard,en Petrus tothetkruishout. Hj verzoektmethethoofd
naar beneden gekruisigd teworden,t0tstrafvoorzjne verloochening van Christus,hetgeen hem wordt toegestaan.

In het vjfde bedrjfisNero krankzinnig geworden,zonder da:
m en vat, h0e dit metde overige gebeurtenissen samenhangt. De

schimmen van al de slachtoFers van zjnen bloeddorstvervolgen
hem. Als Agrippa hem heeft weggevoerd,komen de vrouwen aan
Linus, psint Peters nazaet,'' het verhaalder terechtstelling van
de m artelaren doen.

W ie zietniet,datditstuk eeneverheerljking beoogtderhoofdhelden van de Roomsche Kerk,vooralvan Petrus:die bjzonder
gevierd wordt;- m aar wie zoekt hier niet te vergeefs naar een

treurspel, zell'
s naar een in zjne deelen samenhangend kunstgewrocht? H et verbaast ons dan o0k niet, dat dit stuk nooit ver-

toond is1).

Het duurde vjfjaar,eereen nieu. tooneelwerk hetlichtzagA
de Maria Stuart PJ Gemartelde Majesteit, met welks plan de
Dichter echter aleenigejaren omging2). Dittreurspelbevateen
gedialogiseerd tafereel van de laatste levensuren , en een verhaal
van den dood der Schotsche koningin, die niat alleen alsvolkom en
schuldeloos, m aar als eene heilige m artelares van het Geloof wordt
voorgesteld.Yondelwilde schilderen
11Tloe de nichtvan llenderick den zevende

(Dewi
jlze in errefrechten godsdienstniemantzwicht)
Tyrannigh worttot stofgemalen van haernicht.''

W j staan niet stilbj de ontleding van ditstak:datalleen als
politiek pleidooi de aandacht verdient, maar lattel dramatische
waarde heeft. Vondel voelde zelf, dat dit treurspel niet voldeed

1) Verg.BrandfsZeren rcn Vondel,b1.60.
29 Zie hierover het vroeger aangehaalde proefschrift van D.C.NyhoE
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aan de wetten,die hj reedsherhaaldeljk a1sgeldi
g had erkend,
hoewelhj in hare practjk dikwjlsfaalde.H ier wordtimm ers een

schuldeloos Oferlam gekeeld;en hj wist,datditgeen tragische
etof was. Ziehier, h0e hj zich daaromtrentin de opdracht,die,
zooalsgewoonljk,totvoorrede dient,uitlaat (Y,434):
XDe tooneelwetten ljden by Aristoteles naulicks,datmen een
personaedje,in alle deelen zo0 onnozel,z0ovolmaeckt,detreurrol
laetspelen;maerlieverzulck eene,die,tusschen deughdeljck en
gebreckeljck, den middelwegh houde, en met eenige schulten
gebreken behangen,of dooreen'hevigen hartstogt,ofmisverstant,
'
tot iet gruwzaem s vervoert wert: waerom wy, om dit m angel
te boeten , Stuarts onnozelheit en de rechtvaerdigheit van haere
zaeck met den m ist der opspraecke en lasteringe en boosheit van

dien tjdt benevelden, op dathaerChristeljcke en Koningkljcke
deughden t hier en daer wat verdonckert, te schooner moghten

uitschi
jnen-''
Twee opm erkingen. Yooreerst: hier en elders beroept Yondel
zich op schrjversvallgezag,die Xtooneelwetten'' gesteld hebben.

Hj streefde er naar, die wetten te eerbiedigen5maar,geljk wj
reeds opmerkten , uit niets, 't allerminst ui
t zjne dramatische
werken,bljktons,datzjn eigen kunstgevoel hem de wetten van
het Tragische Dram a had geopenbaard.

Ten anderen:ishettweedegedeelte van zjne redeneering niet
duideljk.Zal zj ietsbeteekenen,dan moetde laster de deugden
der Koningin zôô beneveld hebben,dat de toeschouwer m instens

aan hettwjfelen raakt;maar a1sdoor den lasterheen de deugden
der heldin te schooner komen uit te blinken, h0e kon dan het
kunstmiddeldienen om het erkende pm angel te boeten?''

Eindeljk zj er n0g op gewezen, h0e hier weder bljkt,dat
Vondeleigenljk in den ljdenden persoon,sdie detreurrolspeelty''
de tragische fguur ziet. Dat is wel soms het geval, maar in het
m oderne dram a althans is niet zelden de tragische persoon tot

aan de ontknooping t0e triomfeerend,in plaats van ljdend. Ook
daar, waar de botsing van verschillende hartstochten ofde strjd
lusschen neiging en plicht hem in zekeren zin als ljdend doet
voorkomen,is er altjd een slachtoferzjnerdrift,datveelmeer
ljdt in stoFeljken zin. Hettragische medeljden - men kan dit
niet genoeg herinneren

is niet dat, hetwelk door zoodanige
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smarten wordt opgewekt; maar dat, hetwelk de held inboezemt,

voor wien wj sympathie of ontzag hebben,doch van wien wj
metzekerheid voorzien,datzjn eenzjdige hartstochthem zalverlokken tOt eene daad,die hem zelfte gronde moetrichten,Omdat
de eeuwige Gerechtigheid zich niet ongestraftlaat bespotten. Die

schrik en dat medeljden alleen zjn waarljk tragisch,omdatzj
tot berusting en kalmte leidel). Dat heeft Yondel maar duister

gevoeld,en daarom misthj z00 dikwerfzjn doel.
In hetjaar 1647 zag een nieuw tooneelspelhetlicht1):deLeeulvettdalers. H et is een gelegenheidsstuk , ter viering van den M unsterschen vrede geschreven. Alen m ocht daarom wanen,dat het
een zuiver politiek drama is,volvan de gebeurtenissen destjds;
maar m en zou zich bedriegen. W e1 is de staatkundige achtergrond

duideljk merkbaar;maar hetisVondel'stalentgelukt:dien zoodanig in de schaduw te houden,dathj een boeiend tooneelspel
kon leveren.

Hi
j koosden vorm eenerpastorale,eenrlandspel,''zooalshjzelf
het noemde;en daarbj maakt
e hj g'ebruik,zj heto0k een matig
gebruik, van Italiaansche voorbeelden. Zoowelherinneringen aan
den Aminta van Tasso als aan den Pasto Fï#tl van Guarini

hebben hem bj het schrjven van de Leeu'
wendale3-s voor den
geest gezweefd.

Ik heb vroeger2)beweerd,pdatVondelhethooftldenkbeeldvan
dit stuk aan R odenburg's Trpîffcezl Batavier ontleende.'' Dit maakt

niet volkomen duideljktwatergebeurd is. Hetkan nietworden
betwjfeld, of Vondel het stuk van zjn voorlooper heeftgekend.
Hj ontleende daaraan niet slechts de namen van Heereman en
Vrederjck5maar ik geloof niette verte gaan,wanneer ik zegt
dat Rodenburg hem op het denkbeeld gebracht heeft om eene

1) Gewoonli
jk,ook door Van Lennep, wordt dit stuk op hetjaar1648
geplaatst. Toch bestaan er twee in-40 uitgaven van Abraham de svees,die

hetjaartal MDCXLVIIdragen. Merkwaardig ishet,datop sommigeexemIllaren van een dezer drukken achterhetjaartaleen 1isbi
jgedrukt,zoodat
Ilet MDCXLVIII wordt. Beide uitgaven,ook een exemplaar metveranderd

jaartal, zi
jn voorhanden in de ri
jke Vondel-bibliotheek van den Hr.J.H.
5V.Unger te Rotterdam .

S) Tweede uig-,11D.,b1.44,62.
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DE PASTORALE IN NEDERLAXD.

Italiaansche Pastorale op vaderlandsche toestanden toepasseljk te
maken.Dit alleen verklaart ons,h0e hj ert0e kwam om dezen
idyllischen vorm te kiezen; iets waartoe anders bj hem geene
enkele aannemeljke aanleiding kan worden uitgedacht.
In Italië was de idylle evenals het comische drama de open-

baring van verzet tegen eene prozaïsche,afgeleefde,onnatuurljk
conventioneele maatschappjl).Hetcomischeverzetwaszoonatuurljk mogeljk: het andere daarentegen nietvrj van ziekeljke gemaaktheid. Bj ons te lande was het comische drama meereen
teeken van gezon; verzet tegen hetsentim enteele,hoog-romantische
op het tooneel dan in de maatschappj. En z0o Hooft zich aan
eene navolging van de pastorale waagde, dan was het wellichtt
omdathj zich onder den invloed van Tasso en Guarinihad leeren
ergeren aan onze nuchtere, prozaïsche levensopvatting, zonder
eenige ideale verheë ng; m aar waarschjnljker nog liet hj zich
alleen meeslepen in het zog der ltaliaansche hoofsche m ode.W ant

wie zjner tjdgenooten voelde de noodzakeljkheid van zulk een
1) jrl/idillio era ilriposo di una societh stanca,la quale,mancata ogni
seriet: divita pubblica e privata, sirifuggiva ne'campi,com e lfuomo stanco
cercava pace nei conventi.. L'idillio italiano non è imitatione, ma.b
creazione oziginale dello spirito.....I popoli,com e gl'individui,nelpendio
della loro decadenza diventano nervosi, vaporosi, sentimentali. N on L. un
sentim ento che venga dalle cose, ciL che L proprio della sanit:,ma è un
sentimento che viene dalla loro anim a troppo sensitiva e lacrim osa.
Accanto al com ico e al romanesco sisviluppa il sentimento idillico,con
tanto pih forza quanto la societ: era pih artificiata e raënata. Lfidillio si
presentava com e contrasto tra leonore e l'amore, tra la citth e la villa,tra
le leggi sociali e le leggi della natura. Naturalmente è lfamore o la natura
che vince. La fellcit: posta nellfeth,dellforo,cioè a dire fuori de*travagli
e delle agitazioni della vita reale, ne1 riposo o tranquillith dell'anima,la
vita rustica con quelle belleze della natura, c0n quella vita di godimento
scmplici, con quella spontaneith e ingenuit: di sentimenti era quelnaturale
contraposto di un m ondo convenzionale, che sentinell'A minta e ne1Pastore
di Erminia. Lfideale poetico posto fuori della societh in un mondo pastorale
rivelava una vita sociale prosaica,vuota di ogniidealith. La poesia incalzata
da tanta prosa si rifuggiva, com e in un ultimo asilo, ne'campi,e 1N gli
uom ini di qualche valore attingevano le loro inspirazioni;dilN uscirono i
versidelPoliziano,delrantano,delTasso-''Storla della Letteratura ltalianq

diFrancesco de Sanctis,terza edizione (1872)vol.11p.l74,196.
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idyllisch tegengif tegen de richting van de Hollandsche samen-

leving?Rodenburg zochtin dezenvorm ,zoowelalsinzjnheroïsch
tooneelwerk, misschien een waardigen tegenhanger tegen de m eer
en meer in den volkstotln verwilderende klucht, evenals dit in

ltaliëhad plaatsgehad1).Maarvoordergeljk sentimentalisme was
de bodem hier niet geschikt,en de proeve slaagde niet.

W at k0n Vondel zoovele jaren laternopen een onderwerp aan
dit bljkbaar niet populaire geikre te ontleenen? De maatschappeljketoestandvanzjntjt
lgafergeeneaanleiding t0e,en degelegenheid,waarvoor hj schreef,weertvanzelfhetvermoeden,dathj
geleid werd door het motief, dat Rodenburg's pen bestuurd had.

Ik durfzeggen,dat de strekking van hetstuk weldegeljk '
het
verm oeden wettigt, ,a1s zou vrees om links of rechts iem ant te

hinderen of zjne overtuiging te moeten verbloemen,hem afgehouden hebben van het betreden eens staatkundigen bodems''2).
Daarom washem devingerwjzingwelkom ,diehetstukvanRodenburg hem gaf, om onder den dekm antelvan het herderskostuum

zjne wenschen uitte spreken.Rodenburg heeft,zooalsAlberdingk
Thjm het uitdrukt3), sden Pastor Fido, uit de verte en met
hoogst nuchtere tusschenvlechting van Hollandsche toespelingen
evolgd-'' lk geef om de zaak zoo duideljk mogeljk te maken,
den inhoud van '
toorspronkeljke en de navolging in denoot4).

t) !,Come la commedia a soggetto el
.a i1 pascolo della plebe,il dfam ma
pastorale era il grato trattenimento delle corti,checitrovavano un linguaggio
pih castigato e predicatore di virth fuori diogniapplicazione alla vita pratica.
Percib,come la commedia divenne sempre pih licenziosa e plebea,ildramma
pastorale prese aria cortegiana, e quel mondo semplice della natura sim anifestb con una raënatezza degna delle nobiliprincipesse spettatrici''DeSanctis,
1.1.p. l97.

S) J.A.Alberdingk Thi
jm,in De Gidsl879,1D.,bl.337,wienswoorden
ik aanhaal,is van eene tegenovergestelde meening.

3) T.a.pl.,b1.336.
1) Deinhoud van den PastorFidokomthierop neer:
Een edelherder, Aminta genaamd,was doorLucrina, de w onderschoone,
M a senza fede a marviglia e vana,

bedrogen.Hi
j had Cinthiaom wraak aangeroepen,en zi
jzond dood en verderf onder de Arcadiërs. Men raadpleegde het Orakel, en ditverklaarde,
dat het onheilkon worden afgewend, a1s Am inta de ontrouwe nim f,ofeene
andere van denzelfden stam ,in hare plaats, aan Diana oflkrde.M aarAminta
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Zien wj thans,h0e Vondel zjne taak heeftopgevat,doorde
omtrekken te schetsen der handeling, die in een denkbeeldig
Leeuwendael''voorvalt.

Bj zeker tumult hadden W arandier,een zoon desW oadgodst
en Duinrjck,een zoon van Pan,die den vredewilden herstellenz
hetleven ingeschoten.Sedertdien tjd waren deNoord-en Zuidzj
verkoos liever zichzelf dan haar te dooden. Door die opoflkring getrofen.
benam Lucrina zich met hetzelfde staal het leven. En nu beval Diana,dat

menjaarli
jkseenevrouw ofjonkvrouw zou oflkren,waarvoorzich echtereen
plaatsvervanger uithetzelfde land m ocht stellen.
Ten slotte wordt het Orakel op nieuw geraadpleegd, en op de vraag,

wanneerdieschrikkeli
jke plaag zou ophouden,had hetgeantwoord:
Non avr: prima fin quelche v'oflknde,
Che duo femi del ciel congitlnga Amore;
E lidonna infedell'antico errore
L'alta pieth dftln Pastor Fido ammende-f'
M ontano,priester der Godin,en afstammeling van H ercules,door ditorakel

opgewekt,bewerkte,dat zi
jn eenige zoon Silvio plechtig verloofd werd aan
A marilli;eenige dochter van Titiro,die van Pan afstamde.M aar debruigom

had alleen hartvoor dejacht,en wilde van liefdenietsweten.En Amarilli
werd vurig bemind door den herder M irtillo, die doorging voor een zoon
van den herder Carino,een A rcadiër van geboortp,m aar die sedertgeruim en

ti
jd naar Elis verhuisd was. Zi
j,van haren kant,bemindehem evenzeer,
maar durfde er niet voor uitkomen, uit vrees voor de doodstraf,waarmede

de wetelke vrouweli
jkeontrouw bedreigde.Maarook CoriscawasopMirtillo
verliefd:zi
j haatte natuurli
jk haremedeminnal-es,en hooptedoorhaardood
Mirtillo aan zich te kltlisteren. Zi
j weet eene samenkomst dergelieven in
eene grottebewerken.Dooreen Satyrverraden,worden zi
jbeiden gevangen
genomen,en Amarilli, die hareonschuld nietkon bewi
jzen,werd terdoocl
veroordeeld. M irtillo wilde voor haar sterven, hetgeen de wettoeliet. De

Priester Montano geleidde hem, zooalszi
jn ambtmeebracht,terdood,toen
Carino, die hem ging opzoeken, toevallig ter plaatse kwam. Hi
j beminde
hem a1s zi
jn eigen zoon. Om hem van den dood teredden trachttehi
jte
doen uitkomen, dat de Jonge m an een vreem deling was, en dus nietge-

rechtigd om vooreen andertesterven. Maarzonderhettewillen brachthi
j
daarbi
j aan den dag, dat zi
jn Mirtillo eigenli
jk de zoon van Montanowas.
Deze,wanhopig dathi
j zi
jn eigen kindterslachtbankmoestvoeren,verneemt
van een blinden wichelaar de ware beteekenis van het orakel:dat ernu een
eind zou komen aan de ellende van Arcadia,zooals voorxpeld was. M en zag
nu in,datAmarilliniemand anders dan M irtillo kon huwen.Intusschen had
Silvio, meenende een hert te treflkn, Dorinda, die hcm de vurigste licfde
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der streek, rdoor haeten njtgedeelt,''en voerden onophoudeljk
strjd:de Zuidzj onder Lantskroon,deNoordzjde onder Yrericks
die beiden den titel van slleerschappen''dragen. De eerste heeft.

W arandier's zoon Adelaerta1szjn kind aangenomen en opgevoed.
Duinrjck'sweduwe wasop devluchtgegaan,en gestorven,nadat,
zj eene dochter had ter wereld gebracht, die, doorhare zoogtoedroeg,gewond,en door die omstandigheid veranderde zi
jnenatuurli
jke.
ongevoeligheid in liefdevol medeli
jden,ja liefde. Intusschen genasde wond
gelukkig, en daar Amarilli met Mirtillo gehuwd was,mocht nu ook Silvio

zjneDorinda huwen.Ten slotte krtjgtdeberouwhebbende Corisca vergifl
knis.
voorftgeen zi
jmisdaan had,en wi
jktin deschaduw terug.
En nu de navolging.Ik ga het stuk,datzeven bedri
jven heeft,nietin
alle bi
jzonderheden na,maar stip slechts dataan,watter vergeli
jking met'
het landspelvan Vondelkan dienen,waarbi
j ik mi
jgemakshalve bedien van,
den s/nhoud,''dievöörhetspelgeplaatstis. Deontrouw eenervrouw ,door'
twist en bloedstol-ting gevolgd,wasoorzaak geweest,dat Diana zoo in toorn
werd ontstoken,l:dat zy om Batavia te plaghen een alvernielendePestzonde

door ftgansche land.Daerbeneven datmen alle jaren heur opoFeren zoude
een Bataefsche maeght. De Batavieren overvallen zi
jnde metdeze ellendenx
verzochten meedoogen aen den Hemel, en door lange ootmoedige bede ant-.
woorden ftOrakeldit navolgende:
51Batavia niet eer en zultghy zien op houwen

Dewreede droeve strafdaerghy meed zi
jtgheplaeght,
V oor datter twee uyt liefd in Echte tfzam en trouwen
Oock beyd'van Hemels bloed :en geli
jck onsheeftm ishaegt
D*ontrouw van retronel,en dat verstorte bloedt
Een ander door herts trouw die Vrouws ontrouheyd boet.''
51N u wasser niemand in Batavia te vinden als l'
Ieereman,H oogh-priester
van Diana,afspruytendevan H ercules,en eenen Zeeg-heer,vanPansafkom ste,
dfeen hebbende een zoone,W'oud-heer,en dfandereen dochterOrania,waer
over deze twee vaders, ghenegen wezende tothetVaderlandsruste,besloten

het huweli
jck,en verbonden svoud-heeren Orania in beloften om in d'echt
te treden.
5,Den voorzeyden Heereman had noch een zoone ghehad,svoud-lleer ghe-

naemt,wezende d'eersteghebooren,welcken zonehy had verloorenin 'tjaer
1574, ten tyde a1s den Spangiaert Leyden beleghert hebbende, en heur

Hoogmo. de Heeren Staten Oeneraal, beneven zi
jn Extie de Prins van
Orangie, tot ontzet vande Stadt de Land-scheyers-di
jck hadden laten door-.
steken,m eteen springhvloed,welcke ebbe m edenam een driftich wieghsken:.

waer door Heereman zi
jne zooneverloor.etZelve wieghsken werden aenden
oever vanden ltln ghevonden methetkindeken,dooreenen Vrede-ri
jck,die
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moeder Kommerjn te vondeling gelegd,van den Heemraad der
Noordzj, Volkaert, gevonden, en door de zorg van Grooten
V rerick , onder den naam van H ageroos, was groot gebracht.

Dè landzaten boeten hunne misdaad doorjaarljks,ophetgebod
van Pan's priesteres, een jongeling,door hetl0taan te wjzen,
aan den moordlustvan zekeren vervaarljken rW ildeman''prjs te
geven. Dat oFer zou eerst ophouden, en aan het wederzjdsch
krakeeleen einde komen,alshetdubbelzinnige orakelvervuld was,

dat zei:swanneer de wilde boog Pan zelfmicke naer zjn hart-''
Dat die duistere orakeltaaldoorniemand wordtverstaan,spreekt
vanzelf.

Inmiddels zjn twintig jaren voorbj gegaan,en Hageroosistot
eene schoonejonkvrouw opgegroeid.DatAdelaertop haarverliefd
wordt,is niet te verwonderen:meer misschien,datzj preutsch
'
en hooghartig den minnaar afwjst,die haar te voornaam isdoor
''tkind berghden, en verm its hy 't vond in een wieghsken van Cypreschhont

gemaeckt,noemden 'tkind Cypriaen,en voeden 'top gheli
jck zyn eyghen.
'tWas nu zo, dat alhoewel het huweli
jck met svoud-heer en Orania
gheraemt was,datW oud-heer gheen beweghingh van liefde hadde,maerzich

allcen vermaeckte in ftjaghen en 'twaeyen.Ten zelven ti
jde wasCypriaen
doorzi
jn ghewaende,ofghevonden vaderVrederi
jck ghezonden om zi
jnstudie
te vervolghen te Leyden,en 'tghebeurdedatOrania op den tweedenOctober,
als de vertooninghen aldaer gheschieden vande belegeringe en ontzetderzelver
stede,vanden H aghe te Leyden wasghekomen,om die Mronderbare wercken

'

en ghenade Godesspeel-wi
jsafghebeeld te zien-''Zoo maakten zi
j kennis,en
hi
j werd terstond smoorli
a
'k op haar verliefd.Ook zi
j werd hem genegen,
Daaromdatzi
jmet'
Woud-heerverloofd wasllweer-liefden zy hem heymeli
jck,
maerzonder'tzelvehem telaten bli
jcken.''
Intusschen had W oudheer ook zi
jne koelheid afgelegd en had zich tot
Yreerliefdelaten bewegen doorzekerejufl
krTheodora,die hem beminde.
Ten gevolge van een samenloop van omstandigheden,dooreenejaloersche
'
medeminnares verwekt,wordtOrania onschuldig terdoodverwezen.Cypriaen.
dat vernemende, lrbegheeft zich ter dood in heur plaats,ende schenktheur

ftleven, a1s trouwe liefdens bli
jck.En gebrocht zi
jnde terplaetsewaerde
oflkrhandezoude geschieden,quam daerby ghevalleVrederi
jck,dievindende
zi
jn ghevonden zoone Cypriaen in doodts noodt, begheerde voor hem te
sterven. D'Hoogh-priester onderzoekende het stuck, ontdeckt dat Cypriaen

zi
jn eyghen zoon was,metgroote verheugingh,dieshy huwtmetOraniaen
Theodora met W oud-heer: waer doort orakels voorzichte volbrochtwas,en

Batavia bevri
jdtvandePeste,en hetop-ofl
-'ren
' van een maeghtallejaerf*
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zjne geboorte en 0ns watte sentimenteel-poëtisch ljkt. Zelfs a1s
hj haar, die op dejachtdoor een kinkelaangerand was,ontzet,
is zi
.jwe
ldankbaar:maar weigerthem toch hareMredermin.Evenwel 2ie koelheid is misschien meer gemaakt dan waar:in allen
gevalle
!!Z'ontveinsthaerminne,en weetzich wonderli
jck tewachten-''
Terstond na di
e weigering krjgt Adelaert de tjding,dathet
10t hem heeft aangewezen a1s slachtofer van den W ildem an,en
hp
@* l
*s gelukki
g weldra van den last deslevensbevrjd te zullen
@*
Hage
r
o
os
daarentegen is diep bedroefd. Maar nog heefthare
Z1
Jn.

maagdeljke ferheid de overhand,en zj slaat4e bede van HeereTnan , den Heemraad derZui
dzj,af,om den Mrildeman in hoogtjdsdos, met muziek en wjn en lekkernjen te gemoette gaan,
hem dronken te maken en in slaap te sussen;ofschoon a1shj tot
den volgenden dag doorronkte,het gevaar voor Adelaert z0u ge-

weken zjntdaarslechts4én dagin 'tjaarvoorhetoferbestemdis.
Lantskroon is diep ter neer gedrukt: hj wil een ander in
'sjongelings plaats gesteld,ofnog eensovergeloothebben. Zjne
smari is inderdaad aandoenljk; maar Vrerick verzet zich daartegen en dringt aan op 't brengen van het aangewezen oFer.

Eindeljk geeft Lantskroon t0e, omdatandersde Mrildeman allen
mochtin 'tverderfstorten,terwjlbuitendien
.lodtvl-uchtigheit verbiedtde Godtheit te verkorten-''
l
s:t
**
Adelaert is in ZI
J
11 lot getroost.D e W ildem an genaakt en maakt

zich ondereene snorkendetoespraak gereed den jonkman te doorschieten: daar komt Hageroos aangevlogen en plaatst zich v/ör
haarminnaar.Zi
j bekentnu dat ze hem lief heeft en haar leven

voorhetzi
jne wilten oFerbrengen.'tIseen liefeljk tooneel,a1s

de een den ander van den dood wi1 redden; 't doet denken aan

een dergeljk voorvalin den Flovis:)1Blailcepoel.. De Nvildeman
is op het punt van beiden te doorschieten ; maar ziet, daar ver-

schjntPan en zegt:
11Hou op,o Mvildeman:gehoorzaem ons gebeden:
Ontspan den wilden boogh;nl
1 micktghy naer ons hart.

Hethuwli
jck van een paer,geteeltuitAckergoden,
V ereenigh'Leeuwendael,na zooveel twist en smert-f'
JoxcKBxoE'
r,xWed.Letterk.,XVIIe Eeuw ,11,4e druk.
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Kpmmerjn, ter goet
ler uur uitden vreemde teruggekeerd,losi
het raadsel op, door te verhalen wiens kind H ageroos is. N u

bljkt,dathetdaistere orakelvervuld werd,want
11Deesm aeghtis 't hartvan Pan,haer grootvaer en behoeder-''

De gelieven worden dan vereenigd; Lantskroon jubelt in de
herstelde eensgezindheidten besluit:

!,Ick stelmy heden in,geli
jck een Vredevader,
Op datmen haeten ni
jt,a1sin een graf,bedelf,
De Noortzy bli
jfvoortaen een VRYHEITop zich zelf,
Zyn Heemraetonderdaen.DatVolkaert daer regeere
Ten beste van het volck,en twisten onheilkeere.'''

En ten slotte,dank aan God,

Diein verlegenheitzi
jn kindersredden kan,
Hen zegent,na den vloeck,en op der vromen bede,
Door lanttwistbaertden wegh totrust,en Pwls,en VhEoE.''

Men ziet bj den eersten oogopslag,dat Vondel,ofschoon hj
alles behalve eene navolging van Guarini's stuk gegeven heeft,
zooals Rodenburg bedoelde, toch een aantal trekken aan den
f'ç
zdfpr Fidn ontleend heeft; maar tevens, dat er in de Leeuwen-

dalers ook bjzonderheden'voorkomen, die niet in deze bron gevonden w orden.

Hj was er het denkbeeld aan verschuldigd van hetjaarljksch,
zoenofer; van een dubbelzinnig orakel; van jongeliedent die
afstamden van de Goden; van :en geheim zinnig opgevoed kind)

van den strjd der gelieven om voor elkander te sterven;eindeljk
van de verlossing van hetland uitde ellende dooreen huweljkMaar bi
j Yondel is het niet dejonkman:die afkeerig isvan
het meisje, maar juist andersom. Hoe kwam hj aan die omgekeerde verhouding? Zj werd hem aan de hand gedaan door
Tasso's Aminta,waaraan hj Ook het inci
dent ontleende van de
aanranding van Hageroos op de jacht en hare verlossing door'
haren minnaar, zoowel als de verandering , die ten slotte in het

gemoed der halsstarrige schoone plaatsgrjpt1).
1) Ziehier tervergeli
jking een zeerbeknoptoverzichtvan den inhoud van'
den Aminta.

Aminta,een herder,die van kindsbeen afzi
jn hartgehangen heeftaan de.

(Twsso's AMINTA'').
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De twee, a1s drama geheel onvoldoende Italiaansche herders-

spelen 1) mogen Vondel de gegevenst0tzjn sluantspel''geleverd
hebben,,hj heeftmeteen alvermogendmeesterschapdiegegevens
t0t een geheel verwerkt'''),tot een meesterljk schoon tafereel)
nimf Silvia,wordtjuistdaarom van haarnietwederbemind,maargehaat;
want, zegt ze, grodia la mia onestate.
''Zi
j was onvatbaar voordeliefde;
haareenig genotwasdejacht:
5111m io trastullo
Fula cura dell'arco e degli strali;
Seguir le fere fugaci, e le forti
Atterrar combattendo-''

Nu gebeurdehet,datSilviabi
jde bron van Diana door een Satyrverrast
en aan een boom gebonden werd, zoodathaar hetergste te vreezen stolld.

TergoederuurkomtAminta haarte hulpen verjaagthetmonster.Hi
jhad
l'tl,meendehi
j,gegrondehoop,datSilvia metdankbareliefdedie hulp zou
vel'gelden;maar hi
jbedroog zich,en ditbrachthem totvolslagen wanhoop.
Hi
j vernam weldra, dat zi
j op de jacht door wolven verscheurd was;en
door smart vermeesterd,wilde hi
j haarnietoverleven,maarstorttezicl in
een afgrond. Hi
j wasintusschen dooreen valsch geruchtmisleid:SilviaAl'as
niet dood, maar had zich deor de vlucht gered. Van hare gezellin Dal'lle

verneemt zi
j hetongelukkig tliteinde van den herder,en nu doethetmedeli
jden haar haat in liefde veranderen,en zi
jbesluitdan op harebeurtzich
te dooden om haar ongelllkkigen minnaar in hetvolgende leven te troosten.

Vooraf wil zi
j zi
jn li
jk begraven. Maar in het dalgekomen,waarAminta
zi
jn einde zot
z hebben gevonden,bli
jkt hi
j nog te ademen.Door struiken
was zi
jn val gebroken, en daardoor de aioop nietdoodeli
jk geweest. Als
Silvia zich op zi
jn lichaam neerwerpten bem hartstochteli
jk liefkoost,worden
daardoor zi
jne levensgeesten weer opgewekt;en men bcgri
jpt,dathetstuk
besloten wordtdoorhethuweli
jk derbeide gelieven.
1) Fr. de Sanctis zegt in zi
jne Storia della Letteratura ltaliana, terza
edizione, Vol. 11 p. l90: l,lzfA.minta non Làun dramma pastorale e neppure
un dramma. Sotto nomi pastorali e sotta forma drammatica L un poemetto
lirico, narrazione drammatizata, anzi che vera rappresentazione,come erano
le tragedie e le com medie e icos-ldettidrammi pastoraliin Italia-*'
En p. 200: :,11 Pastor Fido è cosh poco un dramma come 19Aminta,
ancllorch7? ne abbia m aggiore apparenza nel suo meccanismo. M a la sua vita
orgttnica è quelle m edesim a delr A minta, suo speccbio e sua l-eminiscenza,
e tutti e due sono poemi lirici, narrazioni, descrizioni, canti,non rappresentazione. Le situtzzioni dram matiche sisviluppano fuoridella scena,e non
te ne giunge sulteatro che Peco lirica.'f

') J.A.Alberdingk Thi
jm in D6 t2f#.
s,1879,I D.,b1.343.
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dat hj daarenboven in eene geheel andere, eigenaardige ljst
plaatste1).
Het valt licht in te zien,dathier eenheid van gedachte wordt
aangetrofen niet alleen, m aar 00k m eer gang dan in de m eeste

tooneelspelen van onzen dichter2). Deels is daaraan de aantrekkeljkheid van hetstuk toe te schrjven;maarzeerzeker o0k aan
de levendigheid , waarmee de beide hoofdpersonen , Adelaert en

Hageroos,geteekentlzjn.Yooraldelaatsteiszeernatuurljk:een
Qink karakter,v0l gevoel van eigenwaarde;en zoo harepreutsch-

heid hier al niet voldoende gerechtvaardigd is,zj gaat op de
geleideljkste wjze in opoferende liefde over. Maar erkomto0k
n0g ditbj,datwerkeljk,zooalsYerwjsin de inleiding op zjne
uitgave van het stuk zei: pvondels landspel onder zjne hand
geheel nationaal is geworden : de handelende personen , het land-

schap, de beelden zjn zuiverNederlandsch,alheetdan o0k het
stuk in Arcadië te spelen,en al moge de invloed der ltaliaansche

1) Eene nauwkeurige vergeli
jking van deLeeuwendalersmetdegenoemde
Italiaansche gedichten, zal doen uitkom en, dat Dr. Jan Ten Brink den

PastorFidonietduideli
jk voorden geesthad,toen hi
jin DeGidsvan1864,
IV D., bl.12l schreef:rrllat VondelAmlnta totmodelzi
jnerLeeuwendalers
bezigde,zal....moeyeli
jk te ontkennen zi
jn-'' Minder juist isdan ook de
voorafgaande beschouwing (bl.117): j,schoon heteven gemakkeli
jk isaan te
toonen,dat Vondelzoowel den Aminta als den PastorFJID voor oogen had,

toen hi
j zi
jne Leeuwendalers bewerkte, is de overeenkomst metheteerste
ktlnststuk sprekender,dan de toevallige aanrakingspunten methettweede(?!
).
De hoofdflguren van den Aminta staan in het naauwste verband met de
llageroos en den Adelaert uit de Leeuwendalers. De hopelooze liefde van

Aminta en Adelaert en de kokette afkeer van Silvia en Hagerooszi
jn op
dezelfde wi
jze gemotiveerd,mochtde ontknooping om de verschillendeoekonomie der beide herderspelen ten eenemale uitecnwi
jken.'' Van Helten,die
in zi
jn:Iets oter den Italiaanscbenoorsprong der Leeuwendatkrs (Tl
jdscbr.roor
xNe
derl.taal-en letterlc.1I,bl.6lv1g.
)dedrie herderdrama'svergeli
jkt,komt
dan ook tot het besluit, dat Vondel's schepping in hoofd- en bi
jzaken,
karaktel-teekening en bewerking, in elem enten der fabula,in uitdrtlkkingen

en voorstellingen herhaaldeli
jk aan Guarini*s,zelden aan Tassofstooneelwerk
herinnert.

2) Van Lennep getuigt, Vondel, V D.,b1. 676,datonderalletooneel.
stukken van Vondel srer w ellichtniet een is,dat,als dram a beschouwd,het

in voortrefeli
jkheid wintvan (dit)stuk.....nieteen,datzoo in allen deele
aan de vorderingen der Kunstvoldoet-''
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school op enkele plaatsen doorschemeren.'' Dat de toon geheel

andersisdan bj dezoetsappigeltalianen,valt0Oksterkinhetoog.
Maar hetpuntige ontleende hetstuk toch aan (le herinneringen,
die'het opwekte. Alen verwondert zich misschien,dat de politieke

toespelingen zoo gering zjn in ditgelegenheidsspel,en de overeenkomst tusschen werkeljkheid en poëziezich schjntte bepalen
tot den gestoorden en herstelden vrede en de vrjverklaring der
Xoordzj.Maar de staatkundige beteeltenissteektmeerindengeest
dan in de feiten van het stuk.Dit zalvooral uitkomen,wanneer

wij het oOr leenen aan degesprekken,tusschen de wederzjdsche
Heemraden en lleerschappen gevoerd.
Vondel k0n zich niet te veel in de historie van den nu besloten

oorlog verdiepen,omdat hj, na zjn overgang tot deRoomschKatholieke Kerk , daaromtrent geheel andere denkbeelden was

gaan aankleven dan die hem bj het schrjven van zjn Pasclta,
bezielden; omdat hj thans snoch voor de helden van den vrjheidsoorlog, noch voor de zaak,welke zj hadden voorgestaan,
de geringste sympathia voelde''1).

Noch de zegen van de bevochten onafhankeljkheid,noch die
van de verworven gewetensvrjheid kon dusmetgloeiendekleuren
door hem worden gemaald. Alaar m et den vrede op zichzelf kon

hj ingenomen zjnjenjubelen over hetophouden van derampen,
die de Oorlog baart. En ditthema heefthj dan o0k aangegrepen
en op voortrefl
-eljkewjze dramatisch aanschouweljk uitgewerkt.
ln eene voorafspraak,die door losheid van toon uitmunt:wjst
hi
jzelfde allegorie in zi
jn stuk aan:
!!H oe.dit kleine Leeuwendael
D tll'fheel Neerlant overschreeuwen,
D atm et wapenen,volleeuwen,

(Nu getoomt,en mack,en tam)
Brullende te velde quam .

Lantskroon houde'twoortvan Spanje,
Vrerick ga hiervoorOranje,
H eereman van genen kant,
Volckaert hier,voor Staetvan 'tlant,
Dat gereten aen twee deelen,
Zuidt-en N oortzy hoort krackeelen-''

1) Van Lennep in Vondolns '
lfrerl-e?t,V D.,b1.678.
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Maar hij wenschte, dat men niet te diep in die allegorische
beteekenis zou omsnuffelen: men mocht er venijn uit trekken 1).
Er komt in het stuk vrij wat voor, betrekkelijk bet verschil van
inzicht tusschen de aristocratische Staten-partij en den aanhang
der Stadhouders: dit te doorgronden kon aanleiding geven tot· een
wanklank in de algemeene harmonie. Maar het was niet het ergste.
Voor den dichter immers zou het gevaarljjker zij n , als men er
zDne vrij wat on-Nederlandsche gedachten uit opdiepte,
En daartoe behoefde men niet eens lang te zoeken. Vooreerst
bljjkt al spoedig, dat bij de oorzaak van den strijd in geen zeer
edele beweegredenen zocht. Als Vrerick toch van de "ondanckbre
tijden" gewaagt, zegt Lantskroon:
"Ondanckbaer weI te recht voor veel genoten goet,
In pais, die neering baerde , en wcclde , en overvloedt ,
Die baerden hovaerdy, verwaent en trots, en smadich:
Zo quam de tweedraght voort, en bijster en baldadig ;"

en dit wordt hem door niemand tegengesproken.
Dan springt het in 't oog, dat de uitslag van den oorlog den
dichter maar weinig bevredigde. Zijn ideaal was blijkbaar gelegen
in een huwelijk tusschen Zuid en Noord, en niet in die "Vryheit
op zich zelf", welke in zijn drama zonderling uit de lucht komt
vallen. Zyne vooringenomenheid met de mannen van het Zuiden
blijkt niet minder uit de rollen, die hij hunnen vertegenwoordigers
in bet stuk toedeelt. Zoo de boeren van weerskanten elkander niet
veel te verwijten hebben, de Heemraad der Zuidzijde is met yrti
wat schooner kleuren gemaald, dan die van 't N oorden; maar
vooral wordt Lantskroon veel flinker en edelaardiger voorgestelJ
dan Vrerick. Diens grootste verdienste ligt in hetgeen hijzelf aldus
uitdrukt:
"Mijn naem is rijck van vree : "t is vrede al wat ick wensch."

1) In de opdracht zegt hij : "Honigbijcn zuIlen nit deze bloemen niet dan
honigh en neckter zuighen. Indien by ongheval een spinnekop hier venijn
nit trecke , het komt by haeren aert, niet by de bloem toe. De Voorredenaer
zal het wit van dit werck ontvouwen. 'Vie hier te diep in verzinckt , en
neuswijs in alle personaedjen , vaerzen en woorden , geheimenissen zoeckt ,
zal ze er niet visschen."
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Datzelfde wenschen Ook Lantskroon en de zjnen:maar aan de
Noordzj houdtmen meer heteigen-,dan hetalgemeen belang in
't oog.Alen Oordeele:
Lantskroon.

1,
Mi
l
-n HeemraetHeereman wenschtllarteli
jck om vreê.
Frerkc/c.

Mi
jn lleemraetVolckertwenschtuitalzi
jn hartditmeê.
Lantskroon.

De vroomsten onderonszi
jn oock totpaisgenegen.
Vrerick.
De slimsten onder onsversteuren zulck eenfzegen.
Lantskroon.

De slimsten onderonszi
jn van geenfbeteraert.
Vrerick.

De baeuucbttrecktgenotuit'sandersquali
jckvaert.''

W elnu,'tisaan deNoordzj,datons die baetzuchtgeschilderd
wordt;b.v.in dit gesprek:
Volkaert.

Mratzoecktghe,rustoftwist,en alti
jtwintte breecken?
Zoo raccktmen nietgeli
jck;zoo wortgeen dorp geredt.
'llrcrxer.
H oe roept m en dusom vrede? Ik kan den vrede missen.
H et spreeckwool't zeit:in troebel water is 't goetvisschen,
svant geen krackeel zoo klein,m en haelt'er voordeeluit.
W aer slagen vallen,valtgemeeneli
jck goe buit.
Volckaert.
Zoo woudtghe om eige baet den pais weleeuwigh derven,

Alzou *erjaeropjaereen lanstoftien om sterven?
llrcrner.

Alen sterftmaereens.Wie sterft,dieiszi
jn'kostgekocht....
Men vint'er meer dan ick,die passen wat te hebben.
Een ieder vlam t op winst.De spinne spint haer webben
Om winst:om winningh vlieght de bye naer beemt en bosch.
Om loutl'e winningh zitde vliegh op koey en ros;....
Om winningh looptde katuit muizen in hetvelt.
A lsick 'er vet by wordt,wat roertmy wien hetgeldt-''

De Catsiaansche beelden zjn niet zeer edel,maarpassen volm aakt in den m ond,die den laatsten regel uitspreekt.

Dit staaltje is genoegzaam om te doen zien,waar 's dichters
sympathie was.De Katholieke Zuidzj trektzjnhart.HetNoorden
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wordt met eene vrj watzwarte k00lgeteekend. Geen woord van
de opoferingen, die m en zich daar getronst,van de verdrukking,
die men verduurd had5 geen zweem van ingenomenheid, zelfs

niet met de staatkundige zjde van 'tgeschil. De verhevenste,
edelaardigstegevoelenskomen aandeZuidzjvool';en geen wonderz
A delaert is de pleegznon van Lantslcroolt,den rechtmatig gekroonden H eer dezer landen: een edele aard is alleen het erfdeelYan

wie eerbied heeftvoorde Alajesteitvan den Spaanschen MonarchH et stuk was kort voor het sluiten van den vrede,waartoe de
onderhandelingen lang sleepten,t0tstand gekom en,en werd na de
afkondiging van het verdrag,zoowelreeds vpôra1snadeoë cieele

feestviering van 5 Juni,vjfmaalkortachterelkandervertoond1)z
m aar verdween toen van het tooneel. Alen beschouwde het dus
als een gelegenheidsstuk , zonder m eer: de echt dram atische en

dichterljke eigenschappen, die het boven het gewone peil doen
uitmunten, werden over het hoofd gezien. Of deed de Spaansche
geest, die er in doorstraalde)het van het répertoire schrappen ?

DatVondelzich in dittjdperk zjnslevensmeeren meertotde
hoogte van den dramatischen dichter wistte verheFen,bljktniet
slechts uit de Leeutcendalers, maar o0k uit het treurspel, dat kort
daarop , in 1648 het licht zag : de Salomon, na het zooeven be-

handelde stellig het beste van Vondel's tooneelstukken, die wij
vooralsnog leerden kennen2). De hoofdgedachte isdramatisch en
tragisch,ofschoon die eigenschappen bj deLewerkinggrootendeels
verloren gingen,omdatde dichter zichteangstig aandeBjbelsche
overlevering hield.
Salomon, door voorspoed en weelde opgeblazen, sverslingerde

altejammerljck op Koning Hiramsdochter,hierSidoniagenoemt''
(Inhoudtj,en welzoo,dathj zich lietverleiden om aan deGodin
A starthe te oleren, swaer over Godtm et een onweder van gramschap tegens hem uitborst,'' en door den ProfeetNathan hem oorlog>

verwoesting en ellende,totstrafzjnermisdaad,lietaankondigen.
1) 7,1l,14 Mei;2 en 23 Juli1648.Ziehetopstelvan C.N.Jvybrands

in de Dt
ktscl
te Ibrarande,X D., bl.423 vlgg.

2) In zi
jn gelleel afgedl
mkt in:Penonfs btskderl.dkltt-e)lprozastukkelt.nv

IV,b1.l83 vlg.
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In dit treurspel wort geen bloet,maer(eenejgroote zielgestort,'' heet het in de Opdracht aan Joost Baeck;en de oorzaak
van dien val wordt aldus geschetst(Y,600):
nHet misbruick van Godts overvloedigc gaven, de wellust,ea
begeerte tot verbode schoonheden teelen zulck eenen oegst van

schrickeljcke jammeren, en leveren stof om dit treurtooneel te
stichten op dien deerljcken afval des al
lergezegensten Koningsz
die naulix Godts tempel volboawt en geheilight hebbende, ziclt
zelven door het bewierooeken der afgoden) en d'allergruwzaemste

oflbrhanden zo0 lasterljck ontheilighde.''
shrie ziet niet in ) dat dit het thema kon ZJ
i-n Yan een Zeer
treflbnd treurspel? AIaar dan m oest een krachtig koning voor on&
optreden , in den bloei der jaren,beheerschtdooreen onbedwingbaren hartstocht, waaraan hj eindeljk wil
lens en wetensqonder
den invloed van Sidonia's lonken, en voortgezweept door zjn
overmoed, zjn God en zjn gelooften ofl-er brengt;om dan,tot.

bezinning gekomen,van zjngewetenaangeklaagd)doordeprofetie
van den Godsgezantverpletterd te worden.
M aar in steê van zulk een koning ,in staatalle tragische snaren

il
z onzen boezem te doen trillen,hebben wj te doen met een
zwak , nietswaardig Yorst, die hoogstens een alles behalve tragisch

mededoogen, maar nietde minste sympathieopwekt. Hj is afgeleefd en niet m eer voor de regeering berekend:

11Zi
jn hoogen ouderdom zoecktrust.De Vorstwordtouder,
En zwack,en onbequaem totzulck een lttstigh pack.''

Zoo schildert hem een zjner vertrouwden, het hoofd zjner
ljfwacht. En die gri
jsaard is verliefd. Dat is op zichzelf reeds eer
comisch dan tragisch. D o0r zjne zinneljke driftloopthi
j aan den
leiband eener uitgeleerde coquette, en van den anderen kant laa:
hj zich kneden als was door den Hoogepriester Sadock. Hooren

wi
j hemzelf:
IIoebeeftmi
jn hart!svatraet?Ick dri
jfverbaestin 'tmidden
Van Godt,en afgodt.Och,wien staet my aen te bidden?

Te wieroocken?Helaes,watzi
jde kieze ik nu?
Ecn worrem knaeghtmi
jn hart,van Sidonsgodtheitscht
lw ;
En ondertusscllen blaeckt de Min hetonder 'tknagen.
Hoe kan m en Sadock en Sidonia behagen,
Al teeflkns? W ie van bey za1S>lomon gebiên?''
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Behoeft men zich nu te verwonderen,datdie man,nauweljks
een man m eer, wankel is als de zee, en dan eens belooftden

wensch zjner geliefde te vervullen,om weldra,zonderveelkamp,
aan Sadock het tegendeel te beloven,en ten slotte evenwel toch,
na allerlei nietige uitvluchten , in de zonde ta vervallen ? Even

natuurljk is het, dat hj op één donderslag ineenkrimpt,en zich
voortsvan zjneonderzaten laatbeschimpen.Eindeljk,a1sNatban
hem de les leest:
!,H y gaetverstom tnaer binnen-''

Het is wel niet noodig op andere zwakheden van het stuk te

wjzen, b.v. op de gerekte theologische redeneeringen,die het
geheele eerste bedrjfvullentofop de langeverhalen,diea1sversiering bedoeld,juisteenetegenovergestelde werking hebben. Dit
is bjzaak:terwjl in dehoofdzaak deze tragedie reedsbljktlliet
aan de eischen van de K unst te voldoen.En dithoofdgebrek wordt

nietweggecjferd door de erkenning,datdetypenvanden zwakken,
weifelenden koning en der behendige sirene goed zjn geschetst.
Karakters in den eigenljken zin zjn hetniet;en in allen gevalle
z0u zelfs daardoor de tragedie a1s zoodanig niet worden gered.

In 1654 verscheen de Lucifer. Na den Gysbî-eghtisditstellig
het meest bekende, althans het meest besproken van V ondcl's

looneelstukken. Sedert geruimen tjd heeftzich bj onderscheitlell
C ritici de overtuiging gevestigd , dat deze tragedie vooral onze

aandacht verdient, omdat zj eene merkwaardige, vrj doorschjnende staatkundige allegorie beöogt. Die bedoeling des dichters
bleef tot in onze dagen onopgemerkt. Dit was zeker vreemd , en
m en heeft daarin zelfs aanleiding gevonden om die nieuwe ont-

dekking voor ongegrond te verklaren. Maar naarmjne meening
springthet.doelz0o duideljk in heto0g,dathetdoor dezonderlinge verblindheid van vroeger dagen niet kan worden w egge-

fjferd. Trouwens van niemand behoeft ons zoo iets minder te
verwonderen dan van den dichter der hekeldichten ,van den Palaozl6#:.
s, en van zoovele andere tooneelstukken , die of geheel OP
politieken bodem staan , of waarin allerlei toespelingen op de

staatkundige gebeurtenissen schuilen. Ja,alles schjnt er op te
wjzen, dat hier de politieke bedoeling van overwegenden invloed
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is geweest op de samenstelling van het drama. W j zullen ons
daarom in de eerste plaats met dezen kant van het vraagstuk
bezig houden.
Men heeft het Vondel wel eens a1s een groven misslag toege-

rekend,dat hj hier Engelen heeft geschilderd metmenscheljke
hartstochten en neigingen. Die aanklacht verdient zelfs geene

weerlegging:in welken anderen vorm z0u hj ze op hettooneel
hebben kunnen brengen? W e1mag men vragen:heefthj ze ook
al te menscheljk voorgesteld? heeft hj niet in zjne schildering
van den opstand tegen G0d kleuren gebezigd,die aan het tafereel zjn hemelsch karakter ontnemen? bjzonderheden vermeld,

die in de oogenschjnljke ljst niet passen en ons een glimlach
afdwingen?- tenzj men aanneme,dathj ditmetvoorbedachten
rade, met een bepaald doel gedaan hebbe.

Bj eenige oplettendheid moet men deze onderstelling als de
juiste aannemen,en hetbesluitopmaken,datdetevergedrevene,
in haar:jne bjzonderheden uitgewerkte verzinneljking van het
geesteljke, zoowel a1s enkele afwjkingen in het karakter van
Lucifer zelf,metbewustzjn in hetdramagebrachtwerd
.entomdat
V ondel daarin reene verbloemde voorstelling van den opstand der
N ederlanden tegen Filips'' wilde geven.

Op eene mogeljke allegorie had de Dichter zelf onsalvoorbereid,a1shj in de opdrachtgetuigtvan zjn held,datdeze xten
spieghel van alle Oitdalnckbare Staetzuchtigen,zjn treurtooneel,
den hemel, bekleetq'' en verder: sop dit rampzalige voorbeeld
van Lucifer volghden sedert bykans alle eeuwen door, de weder-

spannige geweldenaers,waervan oude enjollgeFlït
sftlrïl'
lzgetuigen,
en toonen hoe gewelt, doortraptheit en listige aenslagen der onge-

rechtigen,met glimp :4 sch'
jn '
ptpl wettigheit rërgz/pznf, jdel en
krachteloos zjn, zo0 lang Godts Yoorzienigheit de geheilighde
Afaghten en Stamm en handhaeft,t0t rust en veiligheit van allerhande Staeten.''

Dathj metLucifer den Prins van Oranje k0n bedoelen,zalna
uit de Leeuwendalers is gebleken,niettwjfelachtig
zjn;te minder,alsmen weettdathj metdien naam herhaaldeljk
h0t revolutionair beginsel bestempelt,en in 'tbjzonderden zelfzuchtigen oproermaker,terwjlhj sedert 1639 W illem VanOranje
hetgeen ons

in dat licht had leeren beschouwen.
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Evenzoo treedt 00d in de plaats van den Koning van Spanje,
en Adam verbeeldt den Kardinaal van Granvelle)
11Een aerdtworm ,uiteen'klom p van aerdc en klay gekroopen,*'

over wiens verheë ng Lucifer klaagt:
1,Zoo za1 een vreemdelin.q,een worm ,het hooghste woort
Hier boven voeren,en een ingeboreltzwichten
Voor vreemde heerschappy?''

I'
Ioudt men dit in het o0g, dan zal men m enige uitdrukking
kunnen verklaren, die anders onbegrjpeljk moest schjnen bj
een man van zooveel smaak en ontwikkeling als Yondel.
Ilet zou de grenzen van dit werk verre te buiten gaan , wilden

wj alde plaatsen en uitdrukkingen aanwjzen,diedeallegorische
bedoeling duideljk maken en wederom uit deze hare verklaring
ontvangen.lk moetnaarmonografën verwjzen 1).
lk mag evenwel niet verzwjgen,dat een manvan talent,Dr.N.
Bects, tegen deze zienswjze isopgekomen2). Hj is van oordeel,
dat de voorstandersdiermeening rveelte ver gegaan''zjn,door
zich bj Vondel in dezen reen bepaald opzet en beredeneerd plan
voor te stellen.''

Zjn hoofdargument is)dat z0o Vondelwerkeljk bedoeld had,
watwj hem toeschrjven,hj dan pin de uitvoering van zjn plan
zoo weinig geslaagd zou zjn,dat twee eeuwen hebben moeten
verloopen eer het door iemand werd bemerkt of zelfs vermoed.''

1lj zoa dus peen allezins ondankbaar werk'' verricht hebben;
want amen doetzulke dingen toch gewoonljk nietdan in dehoop
dat ten minste iem and den m alice bemerke of vermoede: niet

zondereenen enkelen intilnein hetgewichtig geheim in tewjden.
Yan heteen noch hetandereenig bljk.''Noch vriend noch vjand
heeft er eene politieke allegorie in gevonden: zelfs nietzj?die
naar toespelingen zochten.
Desniettem in han Beets zelf sm enige toespeling''niet over het

hoofd zien;en hj loochent dan ook de mogeljkheid niet)som
1) ZieVan Lennepfsaanteekening, Vondelns lFerlzn,VID.,bl.302- 319,
en mi
jn eigen opstel: Vondelns Lucl
/er,eenepolitlekeallegorie,in den Ovetnsselscben Almanak van 1849.

') In hettweedestuk zi
jner J'ersclleidenbeden,bl.137vlgg.
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te midden der verhevene tafereelen, waarop de Dichter(ons)in
zjnen L'
l.
Icf/dr onthaalt, en als daardoor heen,den byzonderen
bistovischeit cc/lf6rgrpnc/ te zien doorschemeren, uit welken de

'
Dichter somtjds geput, naar vz
'
:!l'
6/
$ hy (f'
J/r?
T'
(
r
/l,
s omgezien heeft,
en op welken hem ,al ware hetzjnsondanks,menige fpe.
vt'liy?.
g
mag pkz/t
spcyf z'
jlt.'' En aan het einde van zjn opstelgeeftl)j
nogmaalst0e,pdatYondelspersoonljkedenkwjze,nietalleenover
opstand tegen gestelde machten in hetalgemeen,maarbepaaldeljk
o0k over den afvalderNederlanden,op de behandeling van zjn
onderwerp iltvloed had gehad, en voor den zeer aandachtigeltbe-

dc/kpzfîc6r 11% meer 4(ï0
1 eene, hetzj dan #:?t'?
;l(
& PJ onwillekettl-iget
/p:.
îz6@f4# doorschemert-',
Alaar a1s nu de zeer aandachtige beschouwer'' ontdekt, dat do

:)toespelingen'' z0o veelvuldig? en van dien aard zjn, dat ze,
geljk wj straks nader zullen aanstippen,hetgeheele beloop van
het stuk en het karakter van den hoofdpersoon beheerschen,heeft

hj dan n0g geen recht aan meen bepaald opzeten beredeneerd
plan'' te denken? Neemt hj dat niet aan,dan bljfthem niets
over dan Y ondel a1s kunstenaar al zeer laag te stellen ; en daartoe

wettigt, mjns bedunkens, de studie van 'sDichterswerken niet.
Zeer onlangs isDr.Jan Te W inkelook tegen mjne uitlegging
van den Lucifel-opgekomen1).Volgenshem swasdeopstandtegen
Spanje te lang geleden; de overwinningen op de Spanjaarden
waren door Yondel te dikwjls bezongen, de worsteling was te
roemrjk bekroond doorden vrede,dien o0k Vondelverheerljkte,
dan dat het ons gemakkeljk valt,die strekking aan den Lueifettoe te schrjven. Veelmeer dan in hetverleden leefde Vondelia
het tegenwoordige ; in 1654 was er voor onzen dichter niet de

geringste aanleiding om een vpôrzjne geboorte begonnenensinds
lang voldongen feit meer te willen hekelen.'' M aar toch erkeni

hj: .de Lucifer is ongetwjfeld een politiek stuk,en in de opdracht geeft Vondel dat ook zelf te kennen.'' H et is echter de
Engelsche geschiedenis, het drama, waarin K arel I en Cromwell

debelangrjksterollenspelen,dathem vooroogenstond.Intusschen

.

Xmoet m en zich niet voorstellen, dat Y ondel dit stuk heeft geschreven m et het vaste plan om een staatkundig hekelspel te

1) Bladzûden uitde Gesch.der z
sk#.Letterk.,b1.263 vlgg.
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verraardigen, maar veeleer denken,dat hem Onder het bewerken

zjnerstofvan zelfin de gedachte kwam , wathj in den laatsten
tjd in Engelan'
d had zien gebeuren,en watzulk eenen indruk
op hem gemaakthad,dathj nietkon nalaten,halfonwillekeurig
cn zjns ondanks, daarop onder het schrjven nu en dan te zinspelen : of zich te uiten in woorden t die hem nog vast in het

lloofd zaten,omdathj erzich van had bediend bjhetbeoordeelen
van de Engelsche om wenteling.''

lk beken,dat de laatste volzin mj nietvolkomen duideljk is,
evenmin a1sde soortgeljke uitspraak,straksvanBeetsaangehaald.
Ik meen erechteruitte mogen aieiden,datde schrjverVondel
alzeerlosjes metde samenstelling vanzjndramalaatomspringen.
Vondel leefde in het tegenwoordige:ja,maar hoezcer hj met
de gebeurtenissen van den opstand tegen Spanje vervuld bleef?
leeren de toespelingen in den Adoniasvan 1661.'
Trouwenshetgeen

hier tegen den Lttcifet.wordtingebracht,moestYondelevenzeer
weerhouden hebben om b.v.zjn Pasclta te schrjven. Overigens
is het, dunkt mj,de vraag niet,of shetonsgemakkeljk valt''
de politieke strekking van den Lltcifel
. aan te nemen ; maar Of
het ons mogeljk is de pvele toespelingen''op p/?.
g:gescbiedenisz
die er in voorkomen,weg te cjferen. Neemtmen die nietaan,
of loochent m en , dat de Dichter het pvaste plan had om een

staatkundig hekelspel te vervaardigen,''dan begrjp ik niet,wat
men van het stuk kan maken.
Ik herhaal, het is vreemd, dat gedurende twee eeuwen niem and
Vondel's toeleg op het spoor is gekomen, tottlat van twee kanten
geljktjdig de ontdekking gedaan werd ;m aar wie heeft vroeger de
'
vele fpéqzélïs-t
yt
?/z 00k m aar verm oed, die Beets zelf niet m eer kan

voorbjzien? W ieheeftvroeger in deLeeut
relidalersgevonden,wat
ertoch zooduideljkintelezenstaat?En heefthetnietallen schjn,
dat de Salmo3keus'en misschien o0k de Gebî-oedez'
s een allegorischen
achtergrond hebben ) al heeft tot nog t0e daaraan niemand gedacllt?

Tegenover de bestrjding van Beets kan ik op de instemming
l'oelne1
A vltn een zoo bevoegd beoordeelaar alsAlberdingk Thjm,
die den Lttcifet.ook peene politieke allegorie''heeftgenoemd1).
jm, Portretten rt
zn .Toost van den Fo?/
tfefx
') Jos. Alb. Alberdingk Thi
bI. l47 l4F.
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ofschoon met de niet zeer duideli
jke toevoeging: nmaar niet te
minder een meesterstuk van MrJ
i-e Poëzy-''
Dat Vondel zjne bedoeling z00 geheim hield,behoeftons 001c
niet te verwonderen, a1s men ziet:h0e beduchthj wasydatmen
in deLeeuœendalers Xneuswi
js''naarsgeheimenissen''mochtzoeken)

terwjl hj zelfs zjne swjdluftige uitlegging''op den Palamedes
verbrandde. De vervolging, om dit stuk ondergaan, kon
zjne satirieke zangster niet in toom houden, maar deed hem
toch zjne tong bedwingen.Zo0 hj misschien aan enkele geestverwanten het geheim van demali
cemededeelde,zjwarenverstandiggenoeg dit nietaan de klok te hangen.
Na Vondel heeft geen dichter van naam uit dat tjdperk de
groote vraagstukken betrel
tkeltjk Kerk en Staatmeerophettooneel
gebracht. De zeventiende eeuw liep ten einde, en met haar de
W eer

geestdrift,de jvertda hartstochteljkheid,diehaarhadden gekenm erkt. Dat alles w as de tinteling van een verhoogd leven geweestq
en zoowel in kerkeljke a1s staatkundige kringen stond datleven
zoo goed als uitgebluscht te worden.Er volgde kalm e rust. Alen
sukkelde voort. In de Kerk ha4 de Orthodoxie getriomfeerd:m en

legde er zich bj neer. En z0o in de staatknnde n0g partjschap
bestond, zj was van minder edelgehalte geworden. Men kuipte

liever dan dat m en hekelde. Heftige gemoedsbewegingen t door
grootsche feiten ofgedachten opgewekt,- behooren tothetverledene.
Door velen is de waarde van dit stuk in geheel iets anders
gezocht, en werd de Llt
cifer pvondel's meesterstuk'' genoemd.

Zoo zegt b.v.Alberdingk Thjm 1):zYondelkroontzich alsPrins
van hetNederlandscheTreurspelin den Lucifev-t'
W j dienen daarom ook zjne waarde op zichzelf?afgescheiden
van alle toespelingen, voor zoover dit kan,te Onderzoeken. Dat
onderzoek zal,dunktons,iederen onbevooroordeelde m oeten nopen

tot de erkentenis, dat,ondanks de wezenljke schoonheden van
détail, die ook in dit, zooals in de meesten van Vondel's treur-

spelen,in geen geringe mate aanwezig zjn,de Lztcifer toch als
kunstgewrocht,alsDrama, den toetsdercritiek nietkan doorstaan.

Er zjn twee hoofdgrieven tegen ditstuk aan te voeren,welke
men, h0e ingenomen ook met Yondel, onmogeljk kan overhet,
1) T.a.pl.,bl.147.
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hoofd zien; en die inderdaad beletten dat ditdrama ons kan bevredigen. De eeno betreft eenehoofdgedachte,die allesbeheerscht;
de andereisontleend aan dekarakterteekeningvan denhoofdpersoon.
De plaatsing van het tooneel in den heme.l brengt eigenaardige

%ezwaren met zich,en leidtmaar alte dikwerftoteene,op zijn
zachtst genomen,zonderlinge voorstelling van hetgebeurde.AVj
zullen bjzaken en kleinigheden buiten beschouwing laten;maar
Yrag'en,ofmenmag voorbjzien,datde uitslag vanhetverzetder
afvalligeEngelen tegenGod,volkomeninstrjdismete1kdenkbeeld,
dat men zich van den Alwjze en Almachtige kan vormcn,en of
daardoor alleen reeds het stuk niet de tegenvoeter van eene ware
lragedic wordt?
'
W at is toch het geval? God heeft aan den mensch zekere
voorrechten geschonken, die den Engelen aldus door Gabriël,
7)Qods geheimenistolck,''w orden aangekondigd:
De hoogste Goetheit;uit wiens boezem alles vloeit

Dees Goetheitschiep den mensch haereigen beeltgeli
jck,
Oock d'Englen,op datzy te zamen eteeuwigh Ri
jck
En noitbegrepen goet,nafet vierigh onderhouden
Der opgeleide wet,metGodtbezitten zouden.
Zy boude ft wonddrli
jck en ziencli
jck Ileelal
Der weerelt,Gode en oock den mensche te geval;
Op dathy in dithofzou heerschen,en vermeeren,

Metalzi
jne afkomsthem bekennen,dienen,eeren,
En sti
jgen,langsden trap derveerelt,in den trans
Van ftongeschapen licht,den zaligenden glans.

Alschi
jnthetgeestendom alleandren fovertreflkn,
Godt sloot van eeuwigheithet A'
Ienschdom te verheFen,
Oock boven ftEngelsdom ,en op te voeren tot
Een klaerlleiten een licht,dat nietvcrschiltvan Godt-'f

Dit,die voorrang aan alle m enschen toegekend ,is het,watden

hoogmoed der Engelen kwetst1). '
W el volgt op de aangehaalde
regels nog een aanhangsel) waarin het heet, dat phet eeuwigh
W oort, bekleet m et been en aren ,'' eenmaal a1s Rechter over al
het geschapene z0u zitten in den hem el5 en

1) Dit erkent Van Lennep (Vondei's Jlorl
-ex,VI D.,b1.295): y/letis

de gelukstaat der menschen, die aanleiding moetgeven tot den opstand der
Engelen.''
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Zoo ras hy innery,wien 'tmenscheli
jck gestalt,
Oock boven ons natuur vcrheel,
eli
jckt,gevalt,

Dan schi
jntdeheldre vlam derSerafijnen duister,
By'smenschen licht,en glans,en goddeli
jcken luister.
Oenade dooft Natuur en alhaerglansen uit.

Ditfsnoodlot:difseen onherroepeli
jck besluit.q'
M aar dit alles is in zjn samenhang ni
et heel duideljk. Men
bedenke toch:
,!Godtsloot van eeuwigheithetM enschdom te verhefen,
Oock boven 'tEngelsdom.
''

De menschen zjn.dan ook van veelheerljker gestalte dan de
Engelen. Hoe kan de m enschwording van shet eeuwigh W oort-'

iets bjdragen t0t de verheerljking van 'tmenschdom ? Hoe kan
hetmenschdom daardooreerstheerschappjkrjgen overdeEngelen?
Bovendien, er is hier van zondenval en verlossing geen sprake:
naar het plan van het stuk had God die niet voorzien. HetLs

daarom in 'tgeheelnietduideljk,om welke reden pheteeuwigh
W oort'' zich zou bekleeden pm et been en aren-''Op het mystieke
toevoegsel kan geen klem gelegd worden: de verheë ng des
menschdoms m oest zoo worden opgevat, dat Adam reeds terstontl

terhemelheerschappj wasbestemd.En zoo vatten de Engelen het
o0k op, b.v. Lucifer en Belzebub 1). En geen wonder,wanthet
slot van Gabriël's toespraak is een gebod aan de Engelen om

1) Lucifer zegtin ftbegin van hettweede bedri
jf:
Ons slaverny gaetin.gaethene,vierten dient
En eert ditnieuw geslacht,als onderdane knapen.

De menschen zi
jn om Godt,en wy om hen geschapen.
'tlsti
jtdat'sEngelsneck hun voeten onderschraeghf,
Datiederop hen passe:en op de handen draeghf..

De zoon deszesten daghs,den Vader soo geli
jck
Geschapen,stri
jcktdekroon-''
En Belzebub antwoordt:
,1Afen boefde Appollion naer dfonderste landouwen
Niet afte vaerdigen,om nader ga te slaen
svatAdam albezit,zoo laegh beneên de maen:

Iletbli
jckthoaheerltpk hem deGodtbeitbegcnadight...
Een acrdtworm ,uiteenfklomp van aerde cn klay gekropcn,
Bravccrtuw mogenhtit.
ff
Joxclksr-oy:'r,xveJ.fetterk.,XVII) Eeuw ,11,4e Cruk.
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Adam en zjne woonstel te beschermen. Dit gaatzelfszoo ver,
dathj gelast:
tMen)matige op zi
jn paseen iederelement,
Naer Adams wensch,of legg'den blixemstraelaen banden,
Ofbreidele den storm ,of breeck'de zee op stranden.
Een ander sla de treên des menschen gade op 't velt.

DeGodtheitheeftzi
jn hairtotop een hairgetelt.
Men draegh'hem op de hant,dathy zi
jn'voetnietstoote.
W ortiemant,a1s gezant,gezonden van een'Groote

Aen Adam,fsaertri
jcksYorst,dathy zi
jn lastverricht'.
Zoo luidtmi
jn last,waeraen de Godtheitu verplicht.f'
D at is het, wat Lucifer's hoogmoed in die m ate krenkt, dat

hj zich tot verzet tegen God laat verleiden en den strjd tegen
zjno heerscharen waagt. De oproerige Engel wordt echter, z0o
a1s vaézelf spreekt, metde zjnen overwonnen en in den afgrond
D P1Oft, waarmeê de dichter zjn doelzou berei
kthebben,daar,
keljk hj in zjn rberecht'' voor het stuk zegt, mdaer Lucifer
endeljck,van Godts blixem getrofen,ter helle stort,ten klaeren
spiegel van alle ondanckbaere staetzuchtigen,die zich stouteljck
tegensde geheilighde Maghten,en Majesteiten,en wettigheOverheden durven verheFen.''

Intusschen a1sde Rey juicht:
Zoo moethetgaen,die Godten zi
jnen stoelbestri
jden,
Den mensch,naerfshemelsch beeldtgeschapen,'tlichtbeni
jden,''

dan verschi
jntop eenmaalGabriëlmetdeonverwachteJobsti
jding:
1,Ilelaes,helaes,helaes,hoe is de kans gekeert!
Mvat viertmen hier? 'tisnu vergeefs getriomfeert!''

Lucifer is wel overwonnen , m aar heeft de overwinning vruchte-

loosgemaakt.Hi
j sprak:
11Nu ishetti
jtom wraeck
Te nemen van ons leet,en listigh en verbolgen,
M etonverzoenbren wrock dea hemelte vervolgen,

ln zi
jn verkoren beeldt,en etmenscheli
jk geslacht
Te smooren in zi
jn wiegh,en opgang,eerhetmaght
In zi
jnezenuw kryge,en aenwinnein zi
jne erven.
Mi
jn witisAdam en zi
jn afkomsttebederven.
Ick weet,door *tovertreên der eerstgestelde wet,

Lvcll'Ea ''
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Hem aen tewri
jven zulck een onuitwischbre smet,
Dathy,naerli
jfen ziel,metzi
jn nakomelingen
Vergiftight,nimmer zal ten zetelinnedringen,
W aer uit men ons verstiet,edoch gebeurt hetal

Datiemantbovensti
jge,ecn kleen,een dun getal,
En noch doorduizentdoôn,en arrebeit,en li
jden,
Zalsteigren totden Staeten kroon,diezeonsbeni
jden....
(Ick wil)watAdam teeltin eeuwigheitverdoemen,
Door gruwelstuck op stuck,Godts naem ten trotsbegaen.

Zoo dier wilhem mi
jn kroon,en zi
jn triomFeeststaen.''

En hj bereikt zjn 'doel, door Belialin den vorm eenerslang
OP den mensch af te zenben om hem ten va1 te brengen. De
m ensch , eerst boven Engelen en Aartsengelen geplaatst, wordt
nu vernederd en gestraft:
De Godtheidt dreight de vrou,die Adam heeftverleit,
Metween,en baerensnoot,en onderworpenheit:
Den man met arbeit,zweet,en zorge,en lastigh slaven;
Den acker,die den menseh ten leste za1 begraven,
Met onkruit,en veelramp.''

Om hem te troosten belooft G0d hem wel,datuitzjn zaad de
Yerlosser za1 voortkom en , die de slang phet hoofd za1 pletten ;''
maar dit neem t niet weg , dat de wraak van Lucifer God dwingt

wjziging te brengen in zjn ronherroepeljck besluit.'' doe isdie
triomf der Hel te rjmen met de eischen, door Vondelzelfaan
het treurspel gesteld?

En de tweede grief:de karakteristiek.Hetzou onredeljk zjn
te eischen,dat een karakter in den eigenljken zin,zooalsmell
dat kan waarnemen bj een mensch, in de gewonemenscheljke
maatschappj geplaatst,aan den Aartsengelware toegekend. W jj
willen Lucifer nu ook alleen beschouwen als type van hoogm oed,
a1s gedreven door die phoovaerdy en nydigheity'' die de stwee

oirzaken of aenstoockers van dezen afgrjsseljcken brandt van
tweedraght''waren.

Satan,die weet,dat hj zich te vergeefs tegen God aankant,
maarwiensallesverteerende hoogmoed zichjuistdaarin openbaart,
dathjhem dwingttoteenverzet,waarin detrotschaardzichbewust
isniette kunnen zegevieren;dathj hem verbiedtzich in de ure
der weifeling deemoedig tot Gods genade te wenden ,- die ongel8*
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lukkige, z00 voorgesteld, maar 00k niet anders, is zeker eene

uitnemend tragischefguur.Hoe heeftYondelzjnLuciferopgevat?
Bj zjn eerste optreden verklaart rGodts Stedehouder,''daihet
bevel,door Gabriëlafgekondigd,moet worden gehoorzaam d;m aar

't bljkt ten duideljkste, hoe het hem grieftt dat een nieuw
gestarnte zjne glansen zdoot schjnt-'' Hj isruim zo0 jdela1s
hoovaardig:ditopenbaren 00k anderetooneelen.Enzjnvertrouwde
Belzebub kent hem goed, want hj werkt juist op die jdelheid
om hem tot rebellie aan te hitsen.- nlloog boven hem , die eens
de eerste wast wordt Adam verheven: de staat des hemels zal

weldra veranderd zjn.'' - sDat za1 ick keeren,''braltLucifer.
Geen voet wilhj wjken,maar zich verzetten,almoesthetzjn
va1 worden.
A1s de ontevreden Engel eenm aal tot het besluit gekopen isj
om zich tegen Gods raadsbesluit te kanten, dan zou de hoog-

hartigheid,waarvan hj de type heette zjn,meebrengen,dathj
dit m et open vizier deed. Dit alleen kan hem het ontzag, zoo niet
de sym pathie des toeschouwers Aerwerven. Nietalzoo Lucifer.Deze

neemt zjne toevlucht tot de bekende staatkundige fctietdathj
eigenljk voor Gods eer s.
trjdt; en hj rèkeni het nietbeneden
zjn karakier,om zich van listtebedienen
1,En treken van vernuft en loosheituitgebroet-*'

Dit moge uitnemend geweest zjn voor een staatsman derzestiende eeuw 1voorLuciferisdiepolitiek nietgepast.Hj isbui
tendien een slecht staatsman;want hj weet niet, wathj wil, en
doet een sprong in 't wild:m en moestm aar eerst AX slag slaan ,

en pdan wjderzich beraden.''
Hj treedto0k nietkrachtig handelend op:zjne ondergeschikten,
Belial,Apollion en Belzebubdrjvenhem ,geljkzj dejverzuchtige
sckaren ophitsen. Als het oproervuur is aangeblazen ,veinstLucifer

getrouwheid aan God, en maant de zjnen totonderworpenheid
aan5 eindeljk laat hj zich overhalen,bjna dwingen, om zich
aan hun hoofd te plaatsen,m aar onder protest:
Vorst Belzebub,getuigh,en ghy,doorluchtste Heeren.
Apollion,getuigh,getuigh,Vorst Belial,
Datick,uitnooten dwang,dien last aenvaerden zal,

Totvoorstantvan GodtsRi
jck:om onsbederftekeeren-''
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Dit alles is we1 geschikt om zekere minachting te kweeken

jegens het Hoofd van den opstand tegen Spanje, maar nietom
den boosaarligen Satan te schilderen.

Als eindeljk Rafaël hem gewezen heeft op den szwavelpoely''
die pmetopgespalckte keel''hem wachttwanneerhj in zjn opzet
volhardt, begint Lucifer te weifelen. Hj beschuldigt zich van
ondankbaarheid jegens God, en spreekt van zjn plasterstucken''
en zjne pverwatenheit.'' Hierisvoor't eerstspraak van eenigen
gemoedsstrjd; maar die duurtnietlanger dan 22 regels. En z0o
de booze gedachte zegeviert,hetis niet,omdathj den trotschen
nek niet wi1 buigen ,m aar uit wanhoop :

Hierbaetgeen deizen,neen,wy zi
jn tehoogh geklommen.e
'

Ontegenzeggeljk wordthetgeheelebeloopvanhetstukbeheerscht
door de staatkundige bedoeling , die er achter schuilde: deze woog

bj den dichter hooger dan de kunstgedachte. Hj oferde erde
Tragedie aan op en bedierf er den persoon van Lucifer door. A1s
men dit niet kan tegenspreken , dan late m en zich voortaan niet

rneer verleiden om ?uit sleur of tegen alle duideljkheid in,den
Lueifer een dramatisch rmeesterstuk-''te noemen1).
De toestel van pden kosteljcken en kunstighen tooneelhemel''
voor 4en L'
ucifer had veelonkosten veroorzaakt:toen nu hetstuk
Xna twee reizen speelens'' van het tooneel geweerd werd , vond
Vondel zich bewogen om , ter gem oetkoming van ohet nadeel
geleden by het W ees- en O udemannenhuis,'' den Salmoneus te

dichten (16, , ten einde van dien ptooneelhemel'' gebruik te
eand thekt,
rffinp.
so-f
1) Reeds in 1854 toonde A.Fischelin zi
jn:Tbe Zï-/'
T. r. d. Vondel aan, dat M ilton Vondel's werken gekend en daaruitgeput

.

had.Gosseweeserin zi
jn Miltonand Vondet(inzi
jneStudiesïntheLiterature
of AT
orthern Europe) op,datdieinvloed van VondelfsLuctfer zich bcpaalde
tot Miltonfs Paradise Lost en hoofdzakeli
jk tot het 6e boek. Edmunson

toonde(Miltoncnd Vondel.d curiosit
y 0/ Literature,London,1885)aan,dat
niet alleen in boek l, 2, 4 en 9 van Paradise Lost,doch ook in Paradise

rer
/cfped en Samson Agonlstesstukken ontleend zi
jn aan Vondel'sqloannes#en
Boetgezant,dt
/c?
ninBallingschap,fe.
s
y?fepe/fnr
yenvanCoden Godsdl
knstenSamso'l

o/ de ieldkke wraak. Zie over het Milton-vondel vraagstuk en watJ.W.
Brouwersdaaromtrentmededeelde,Moltzer'skliltonen '
I
z
-bnde/LNoord enZuid
IX ,bl.254 v1g.)
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kunnen maken. Het is vooral die omstandlgheid, die het stuk
bedorven heeft.

SalmoneusjKoning van Elis,wordt door zjne echtgenoot,en
deze weder door den phofpriester'' Hierofant aangezet, pom zich

boven den top der koninckljcke tot de goddeljcke Majesteitte
verheFen,en Jupjn,den Koning der Goden en menschentgeljck
te schjnen,''zooals de pinhoudt''zegt. Daartegen verzetzich de
priesterschap,die het volk op hare hand heeft.Toch isde Koning
op 't punt van te triomfeeren; m aa
r op het oogenblik,dathem
N
goddeljke eer bewezen wordt,trefthem Jupiter's bliksem. H ierofant wordt daarop door de m enigte verscheurd en de tot wanhoop
gebrachte Koningin verhangt zich. Ten slotte bekleedt de Aarts-

priestervan Jupjn denveldheerBazilidesmethetkoninkljkepurper.
Ziedaar in korte trekken den inhoud van het treurspel, dat
wederom den toeschouwers moest toeroepen :
1,Leertrechtvaerdigheitbetrachten,

En geen Godtheitte verachten.''

'tValtechtertebetwjfelen,ofdie spreuk we1iemand zou zjn
ingevallen bj het 1ot,datSalmoneustreft,daar roor pn:in het
geheele stuk van geene aanranding der Godheid sprake zjn kan.
Ja,hetlaatzich nietaanzien,datdeSalmoneuuooitveeltoejuiching
heeft kunnen inoogsten.W at z0u daarop aanspraak geven?

Het gaat toch niet aan,bj een modern publiek belangstelling
te veronderstellen voor iemand, die zich als een G0d wil laten

aanbidden. Dit is vooronsgeen vorm van hoovaardj ofheerschzucht,maar van waanzin.En dubbelonmogeljk wordtde belangstelling, waar die kranke jlhoofdige middelen bezigt,alleen geschiktom een medeljdend schouderophalen teweeg te brengen.
Salmoneus,begrjpende, dat een God in een hemel behoort te
huizen, heeft de gebouwen zjner stad met geschilderde wolken
om hangen;in onsoog,zoowelals in datder priesters,nietsanders

dan cen sspinnewebbe en kranck tooneeltapjt.'' En zekerstemi
een ieder in m et de woorden van Theofrastus, den Aarts-priester:

1,Ghy haeltnoch eernoch pri
js
By m annen van verstant,by geenerhande volcken,
M etschilderhem elen,gem aelde lucht,en wolcken,
En starren zonder vier.''
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Even dwaas is het,dathj zjne hovelingen t0tondergeschikte
Goden benoemt, welke dan in eene wolk uit dien kunsthemel

nederzalen op het tooneel) Om tegenwoordig te zjn bj deeerste
hekatomben,die den nieuwen G0d zullen worden geoferd.
De man,die in zulk sspeeltooneel,''in zoodanige maskerade de

verwezenljking zjner hoogste wenschen ziet,iseen dolhuisman,
geen tragisch held. Daarbj komtzjne volslagen nietige persoonljkheid,die holle klanken geeft,a1seen ledig vat,en altjd aan
eens anders leiband loopt.

Als het volk zjn pronkbeeld heeft gehoond en zjn veldheer
hen gaatbedwingen,bralthj:
,1Nu zalftbli
jcken datmen schent

Een Godtheidt,die geen aerdtsch noch bluschbaer element
Tot haeren sceptervoert,maer eenen staf,die reuzen,
Bestormers van de lucht,hetbeckeneel kan kneuzen,
Bestulpen, onder klip,en steenrots,en geberght,
De radelooze maght,die onzen donder terght.''

Maar hj durft toch nietsondernemen zonder de koningin Filotimie, die hem te gemoetjlt. Tegenoverhaartoonthj zich zeer
onthutst wegens het gebeurde. Hj schjnt een oogenblik t0tbezinning gekom en :
11W atbrommen svy met dezen hemelhier;

Mi
jn donderheeftgeen kracht,mi
jn blixem vlam noch vier-'f

De Koningin verwjt hem deze suFerj en beduidt den Qauwhartige,dathetmethem gedaan is,a1shj wankelt.Toch weifelt
hj uit vrees voor den Aartspriester en wil onderhandelen. A1s
Filotimie en Hierofant op krachtsbetoon aandringenj verschjni
gelukkig Bazilides,de Yeldheer;en de zwakkeKoning grjptdeze
gelegenheid aan om het nem en van een besluit te verdagen , door
diens raad in te winnen.Bazilides zegthem ,dat,als 'toproer niet
gedezapt wordt,

1)Ghyzultnoch Jupiter,noch t'ElisKoning zi
jn-''
Evenwel zendt Salmoneus nog eene boodschap aan den Aarts-

priester,ofhj o0k overtehalen mochtzjn om tezwichten. A1s
deze onwrikbaar bljft,wi1 de Koning nog svoor een pooswat
dulden en ghehenghen,'' en het oferfeest uitstellen. Ilj tracht
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zi
jne besluiteloosheid met groote woorden en deftige spreuken te
Xbem ompen ;'' maar in 't eind is het toch :
11W ateischtM evrou van my?'*

en l1j volgtgedwee hetspoor,datzj hem voorteekent.
Yondel m eende waarschjnljk meer belangstell
ing voorzjn held
te winnen,wanneerhj hem ,naarden regelvan Aristoleles,niet
a1s volkomen goddeloos voorstelde: en de grootste schuld op den

hals van anderen wentelde; maar hj zag voorbj, dat hj hem
juisthetheldenkarakter ontnam doorhem t0thetzwakkewerktuig
van eene vrouw en een Priester te m aken.

Filotimie,de koningin,zoa eene krachtige treurspelheldin zjn,
indien hetdoel,waarvoorzj allesop hetspelzet,zooveelkrachtsontwikkeling waard was. En dan handelt zj nog nicteensuit
eigen aandrift:zj wordtvoortgestuwddoorHierofant.Dezennoemt
Theofrast mverleider van ons h0f;''van hem zegtde Aartspriester:
1,H y brout dees nieuwiglleên en broeit een pest in 'tlant;**

en ook de Koning erkent, dat de kloof tusschen Yorst en Priester
eerst ontstaan is
Toen ghy quaem tten hove,uw aanzien boven dreef,

En Theofrastusglansin 'tlichtstontaen onszi
jde-f'

Hi
j was jong, krachtig en geslepen, of,zooals de Koningin
lzet uitdrukt,

51Natuurbcscllonck zi
jnjeughtmetgoddelyck verstant-*'
De Aartspriester daarentegen teekent hem anders: plly is wel
loos, en boos en stout.''

Hoeveel invloed hj op Filotimie oefende, bljkt, alshj haar
durftraden den Ifoning, sdie niet willuisteren,te dwingen;''en
zich zelfs verm eet te zcggen:
11Ja slcip hem ,wilhy u nietvolgen m etgemack-f'

W at is daarbj zjn doel? llandelt hj uit bloote zelfzucht,of
achthj den Staatte zeer overheerschtdoor Theofrastusjdie reen
onverzctbaar drjver'' genoemd wordt? De laatste beweert, dat
zjn tegenstandererop lzitisom
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lletgri
jzePriesterdom te zetten uitzi
jn erf
E.n voortal 't overschotte deelen by versterf;''

want
:1By wisseling van Staetzalhy de Kerck gebien''

En zoo heeft Vondel zich hem o0k gedacht;wanttoen hj de
groote macht van den Aartspriester schetste, was dit niet om haar
mct eene zwarte kool te teekenen. Die macht kwam hem rechtmatig voor, m its door de rechtmatige priesterschap geoefend. En

watYondeldaaronderverstond,isvoorniemand twjfelachtig.
Theofrastus en de priesterrei vertegenwoordigen godsdienst en

maatschappeljke orde: zj zjn krachtig en machtig en worden
zichtbaar door den llem el gesteund. ls het z00 vreemd,wanneer
de gedachte zich aan ons opdringt? dat Yondel o0k hier een

bjoogmerk had, en niet zoozeer den val van Salmoneus wilde
schilderen, als we1 de macht en heerljkheid der ware Kerk 1)8
Zj zou zegevierend keeren uit den strjd, door revolutionairo
priesters ofgcesteljken,gesteund doorhetwereldljkgezag,tegen
haaT ondernomen.Dan zou zj hem kronen,die in deeersteplaats
haar trouw wilde zweren, geljk in het stuk met den Yeldheer
Bazilides geschiedt.

De allegorie zou althalls zin leggen in hetgedicht,ofschoon zj
het a1s kunstproduct niet zou redden.
Z0o de Salmokkeus geene dram atische waarde heeft, de zwakke
bellandeling en de matte toon stellen het stuk beneden de m eeste
van Y ondel's tooneelwerken.

In 1659 volgde Jeptlta. Yondel had alle krachten illgcspannell

om een meesterstuk tot stand te brengen. Jaren lang had hj
zjne gedachten over het onderwerp laten gaan: eindeljk, 11a
'tlezen en herlezen van eene reeksvan schrjversoverdramatische
kunst, was hj, naar hj meende,er in gqslaagd om aan allo
eischen dier kunst te voldoen, zoodat hj dit stuk aan jeugdige
1) Dit vermoedcn wordt bevestigd door een briefje van Vondcl attn
Alonsietlr Branf'(2 Nov.1654)waarin htjspreek
-tvan een s,tragedie,daer

j,

commentarien op passen-''Iloogstwaarschi
jnli
jk isdaarmede :,salmoneusf'be-

doeld.Vgl.Unger,Vondelianaqoad-llolland,11,b1.l24 v1g.)
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dichters als een ,tooneelkompas''durfde voorhoudenI).En toch,
hoe zwak is dittreurspel!

Jeptha,de onechte zoon,rgeschuptvan zjn broêrsy''isrooverhoofdman,en zoo beruchtgeworden,dateindeljk Israël,om zich
van de Ammonieten te verlossen,troostzoektbj zjn degen.Hj
doet in den slag de bekende roekelooze gelofte, en meent zich

stipt aan de letter daarvan te moeten houden, door zjne lEs')
Gode te oferen. 5Vè1erkenthjjdathetnooitin zjne gedachten
was geschoten zjn kind te slachten;wèltoonen de priesters,die
hi
j raadpleegt1 duideljk aan, dat zjne opvatting van zjn eed
onzinnig, zondig is1 en die kindermoord in strjd metGods rwet
en uitgedruckt verbodt,'' - 'thelpt niet. sYan den geest der

dwalingen gedreven,''zooalsde Priesterzegt,slachthj meteigen
hand zjne dochter.
Nauweljksheefthj 'tvolbracht,ofhj erkentzjne schuld.Hj
'
roept der zon t0e, toch spoedig onder te gaan,om anderen te

beschjnentwelke hetmeer waard zjn
.

e dochterslaghter,
1,4an dees schelmscll
A ertsm oordenaer,bloetschender,wetverachter,
Die naer den mond der vetgeleerden,noch
Godtspricsters niet wou luistcren.''

En de Hofpriester wi
jsterop,daternietslofeaardigs wasin
de daad , die bovenal voortsproot uit
11Hardneckigheit,die haeren eigen zin
Bewieroockt,meer dan Godt,en Godtsbeveelen-'*

Alles toont aan , dat Jeptha uit verblinde koppigheid heeft ge-

handeld,zoodat de toeschouwer den indruk nietkan krjgen,dat
hj het slachtoFer is van zjne gehoorzaamheid aan Ood ofvan
irouw aan zjn eed.Toch voorspeltdePriestertenslotte,dathjn0g
1) Dat in de achttiendeeeuw qTeptba nog zeerhoog stond aangeschreven,
bli
jkt uit deze woorden van Vlaming in zi
jne voorrede totzi
jne uitgave van

Spieghel's Hertspiegbel:jrtvondel),die waarli
jk deGrieken metzi
jne Treurspelen nietalleen naarde kroon stak,maarin zi
jnen Jefta,datJuweelder
n'reurspelen,volkom en opwoog-f'

C) Vondel liet zich in de keuze van dien naam nietafscbrikken doorde
sterkeafkeuringvan Heinsiusinzi
jnboekDeTragoediaeConstitutiokle,pag.206.
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Voor ieder op den hoogen zegewagen
Der Heiligen,in 't midden der Hebreen,
Ten toon gevoert,geviert en aengebeên':

zou wordent
W aar men der Voorzienigheid zoo'n zonderlinge r01laat spelen ,
kan wel geen sprake zjn van eene waarachtigetragedie.Entoch,
a1s m en dit treurspel toetst aan de regels, door H einsius of
A ristoteles voorgeschreven, kan m en niet ontkennen, dat het
daaraan grootendeels voldoet. Er is handeling in ; de peripetie
ontbreekt niet, en de pagnitio'' evenm in ; er wordt zekere vrees

in medeljden dooropgewekt.
M aar ondanks dit alles kan dit treurspel ons evenwel niet vol-

doen,en ik betwjfelo0k,ofhetin Vondel'stjdopgang gemaakt
heeft.Hetwerd bj zjn leven,van 1659 tot 1663)slechtselfmaal
vertoond en sedert niet meer1). En dit zalonsbj naderinzien
niet verwonderen ; want, zo0 ergens, dan bljkt hier, dat het
niet voldoende is om naar voorschriften te werken , als men een
tragisch kunstgewrocht wi1 leveren: hier m ag het dram atisch

Xingenium''nietontbreken.En wederom levertditstukhetbewjs,
dat Vondelgeen o0g had voor hetwaretragische.Heefthj dat,
vraagtmen allicht,dan nietgezochtin den zielsstrjddesYaders?
Die moest dan toch we1 een uitvloeisel zjn van de psychische
eigenaardigheden des helds: en van zoo iets ontbreekt de aan-

duiding ten eenen male.Bj den bekrompen,stjfhoofdigen soldaat
is van eigenljken zielsstrjd geen spraak. Dooreen toevalop den
Richtçrstoel geplaatsi, betreurt hj het vooral, dat zjn geslacht
methèm zaluitsterven,en dathj daaruitgeen opvolger in 'tbewind zalhebben.Yerderklaagthj weloverzjnsmarteljkverlies,
m aar in voor hem veel te poëtische woorden dan dat die smart

innig z0u wezen. Zj tast hem ook nietsterk aanten belethem
niet met eigen hand,na driemaal herhaalden slag,zjn kind te
dooden. Hj gaat in zjn leed niet te gronde:hj wachterzich
welvoor,en raimtzooveelmogeljk te duchten bezwaren op. lIj
berooft daarom zjn slachtofer zelfs van den laatsten troost,
1) Uit het opstel van den Hr.C.N.svybrandsin deDietsche m crcnde,
X D,,b1.423 vl
g.leeren wi
j,dathetstuk in l659zcsmaal,in *60 driemaal,
en in '62 ea '63 telkens nog eenm aalwerd vertoond.
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waarom zj gebeden had: een kus harer moeder. Ilj had deze
door prozaïsche huismiddeltjesweggezonden,om in hare afwezigheid de daad tevoltrekken.I1j vreesdevooreeneuitbarstingharer
wanhoop;en wat die verwachten liet,schetst de Hofmeester.M en
zou haar wellicht
11H aernagels felzien zetten in hetlicht
Der oogen van haer'man,llem in 'tgezicht

Aengri
jpen;nietmethanden,maermetklaeuwen
Gewapent llem aenranden .... .
De vader . ..moght nutter aen een keten

Zi
jn gemalin dan sluiten,eerhaerhant
Ditheerli
jck hofk-ranckzinnigh staecke aen brant,
En zy in ftvier uitwanhoop quam gesprongen.''

Tot zulke wanhoop vervalt Jeptha zelfniet,en hj weetzich
voorhare uitbarstingen bj anderen te vrjwarenl).
Duideljk springt hetin 'toog,datVondelo0k hierweder het
tragischenietgezochtheeftin een zielsstrjd,diedenhelddeerljk
slingert,maardien hj,getrouw aan watplichtgebiedt,te boven
komt, al bereidt hj zichzelf daardoor den ondergang. Bj deze
opvatting',die vaak bj de Ouden wordtaangetrofen bljven ten
slotte we1 verzoening en berusting achterwege; maar toch ,daarin
is iets grootsch ,dat den mensch verheft. Daarnaar streefde Yondel
niet: 't was hem genoeg door de voorstelling van het schuldeloos
geoferde lam en van de wanhoopskreten van vader en m oeder
het zenuwgestel der toeschouwers te schokken.
De H ofpriester besluit het stuk m et eene toespraak , waarin
vooral deze woorden trefen:
De hemclkon dien slagh des doots beletten,
lndien het hem beliefde:maer hy wou
Datiederzich aen Jeptha spieglen zou,
En wachten van ditreuckeloos beloven.''

Dat rreuckeloos beloven''had hem het leed berokkend,waarvan

men getuige was geweest. Door de schildering van dat ljden
1) Ili
j moge al erkennen,dathi
jnietwaard ishetzonlichtteaanschouwen,lli
j wacht zich wel zich deoogen uitte rukken,zooalsOedipusdeed
in het treulspel van Sofokles, met welks vcrtaling Vondel zich omstreeks

dien ti
jd bezig hield.
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zoowel a1s van de wanhoop der moeder en het schuldeloos bloed
der dochter streeft de dichter er naar
11Om 'tvolck te zien in bloed en traenen smelten;''

en in die tranen zelve, in die pathologische zenuwaandoening.

zoekthj hettragisch genot;want,laathj den Hofmeesterzeggen?
svant schreien is oock aengenaena en zoet,
Zethartewee,lang aengegroeit by droppen,
Met kracht van ft hart,na *et langhzaem innekroppen.''

Na dushetstukin zjnaanleg veroordeeld tehebben,hebben.wj
mietnooligook nog op degebrekenin desamenstelling tewjzen1).
1) Prof.Moltzer is in zi
jnestudieoverssvondelsJefthay''geplaatstinzi
jne
Studièn
- en Scbetsen tot een geheel tegenovergesteld oordeelover dit treurspel
ekom en, dan ik heb meenen te moeten uitspreken.Ten slotte uithi
jden
wensch,dathi
j mi
*
imocht bekeeren tot zi
jne opvatting.Dit is vooralsnog
niet geschied, om dat ik meen,datdegronden,waarop zi
jne meûning rust,
nietonomstooteli
jk zi
jn.
.Te
ptlta is volgens hem in ieder opzichteen meesterstuk.lli
jvraagtzich
mietaf,ofhet stuk s,voor zi
jn ti
jd een goed stuk was,.....maar of,uiteell
aesthetisch-critisch oogpunt besrhouwd, de tragedie aanspraak heeft op den

naam van kunstvoortbrengoel,van schoon alzoo.
''En op die vraag zou lli
j
3,geen oogenblik aarzelen met een bevestigend antwoord.f' Ja,hi
jgaatnog
verder:rlln waarbeid,het staatmetde .leptba geschapen a1smetde kabinet-

stukjes van Gerard Dou,die,naarmate ze nauwkeurigeren langdurigermet
llet gewapend oog worden bestudeerd, van te grooter kunstvaardigheid en

meesterschap getuigenisgeïen''(bl.249).
Hi
j is dan ook met den held van het stuk ingenomen,die een echte
lreurspel-held is; want llhi
j wekt de ware deelneming en deware bezorgd-

heid''(b1.237).
Maar is d1t wel zoo? Volgens den schri
jver zelf(b1.240)r,moetde tl'
agische figuurf* onder anderen aan deze voorwaarde voldoen::rzi
j moet i1:
haar ongeli
jk de aanspraak op onze achting en genegenheid nietverbeuren,
zoodat wi
j er ix1gemoede van overtuigd zi
jn,dathaarongeluk onzerechtmatige deelneming wekt, aangezien zé onverdiend, ofalthansmeer dan zi
j
verdiend,liJ'dt-f'

Dit zou metJeptba hetgevalzi
jn,a1shi
j werkeli
jk in zi
jne vasthoudendheid aan zi
jn onberaden eed zondigde j,tegen andere geboden Gods,minste's
even Aefnk alshetgebod zljnergelo/te'(bl.231). Maarboudtde heerMoltzer
zelf dat gebod we1 voor heilig,ofkan hetop den toescbouwer dien indruk

maken? Het tegendeel is wattr.Men leest b1. 2r0: ,,Aan zi
jnezienswi
jze
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W at den stjlaangaat,dieis lagerbj den grond dan gewoonljk
bj Vondel het gevalis:deveelvuldige redekavelingen zjn grootendeels alledaagsch en plat.
Eene gunstige uitzondering maakt de Rey tlczlM aeghden,dat

schoone koor, 'twelk het derde bedrjfbesluit,en waarin wordt
gewezen op de uitkom st, door G0d aan Jochebed in haar angst
geschonken, en de bede geslaakt: mocht o0k Ifs' moeder z0o
getroost w orden !

Ik kan mj nietweerhouden hetin zjn geheeluitte schrjven:
!,
Toen d'oudedwinglantvan den Ni
jl
Besloot Godts stamhuis platte treden,

DedroeveJochebed een wi
jl
Het kraemkintberghde,en door haerleden
Alle oogenblick een grilling ging,
En angstigh aen elck haer,

In schrickeli
jck gevaer,
Een druppel dootzweething:
H et. m inste ruisschen van een bladt
D e kraem vrou,alte vroegh,
M et kracht ter nedersloegh,
Belaên m ethaeren schat:
Bevalze,uithoogen noot,hetkint,
In eenen rieten kist verborgen,
De wufte gunstvan straom ,en wint,

En 'shemelsvaderli
jckezorgen.
Oodtweethoe'tmoederli
jckehart,
In dien bedruckten stant,

Om 'tkosteli
jcke pant
Beklemt was en benart:

Toen zy ftop 'twaterdri
jven liet,
houdt hi
j vast met,1eene hardneckigheid,die haeren eigen zin bewierookt
meer dan Godten Godts beveelen''(vs.1726 en v1g.),meteigenzinnigheid
dus.'f Die eigenzinnigheid is zoo dcof voor goeden raad, dat ik er geen
anderen naam dan koppigheid voor weet. En nu vraag ik,of een vader,die

zi
jne eenige dochter daaraan opofert, jjde aanspraak op onze achting en
genegenheid niet verbeuren'' moet? Is het mogeli
jk sympatbie tegevoelen,
voordezen Jeptha,nietAeoorden Jeptha zooalshi
jonshieren daarbeschreven
wordt,maar zooalshi
j in hetstuk zelfhandelend optreedt? Doch daarmede
valt dan ook M oltzeres betoog.

zEIa1'IIA.,,

De zuster albelpêa
Hetstil zou gadeslacn,
Gedoken achter 'triet.
1.TEgExzAxo.
!,Hoe kon d'ondanckbre vorst zoo haest
Dien voesterheer desvolcks vergeeten,
AlJosefs weldaên!och,hy raest,

Geli
jck een tiger,van zi
jn keten
Geborsten,om onnozelbloet,
De toevlught der Hebreen.
Oock zonderrecht,en reên,
Te plompen in den vloet:

De manli
jcke afkomstalgeli
jck
De telgen,uit den stam
Geteeltvan Abraham ,

Te roien uithetri
jck.
De krokodil,dat moortgedroght,
Verschoonde ftkint tzitmededoogen.

Denck ofzi
jn moedersachterdoght
Dit hartewee alleen haere oogen,
En Gode klaeghde daer ze zat
Op d'oevers van den vliet.
W atkerm t,watklaeghtze niet,
Van zuchten afgem at!

Hoekropte zy dejammerklaght
Inwendigh,en zagh,stom
Van angst en dootschrick,om ,
Beduchtvoor 's ltonings wacht!
1I.zAxG.

1,D*alziende wachtcr die noit sliep,
En Jakobs afkomst trou bewaeckte,
Zagh uitdcn llemelneêr,zoo diep,
Op *tvlotend kraemkint:datgenaeckte
Dell oever,daer de koningin
I)e dochter in lletgroen
V tln ft lachende saizoen,
V erquiekte hurt en zin.

Hetkleentjevielllacrin den schoot,
A 1Schreiende,zy kust
En welkom thetm et lust,
Beschut voor es wkttersnoodt.

Zi
jkocstertllettteltfsmoadersborst.
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En trcckthethcerli
jck opin 'tende,
Voorhaeren zoon,geli
jck een'A'
orst,
Totdathet,na geleên elende,

Zi
jn stamhuisruckte uitFuroosmr
tght,
Die voortmet zwaert en speer,
In 't midden van hetmeer,
H et roode meer,vel'sm acht:
Daer Godts genootschap op hetstrant
Metzang en spelGodtlooft,
En aller stammen hooft,
Gehanthaeft van Godts hant.
II.TEGEXZAXG.

Och,ofGodtmede ecne ultkomstgaf
Aen Ifls onbewustc moeder:
Ten beste van haer vrucht,dus straf
Te handelen van haeren hoeder,
En eigen Nader,om een woort,
Een onbeschaefden eedt,
Te sterken overwreet
Door ft oflkr,noit gehoort:
Zoo moghthaer dochter noch,ten stut
D es lants,een'braven helt

Gewinnen,die in 't vclt,
A1s Moses,'t volck beschut.
W at zalmen eerst beklaegen,of

De schoonheit,ofhetjongeleven,
Ofhaer stantvastigheit? een stof
Voor dichteren,om op te zweven.
W atgaet de ontstelde moeder aen,
A1s zy,verheughtvan geest,

Op etbli
jdezegefeest,
Ditjammer zalverstaen?
Svae1-me versahoonen Mry voor haer

Onsstillezwi
jgentheit
Van *toflkr,lang beschreit?
O schendigh moortaltaer!''

In hetjaar 1600 zagen vier tooneelstukken hetlicht. Vooreerst
eene vertaling van den 0ed%
$%t.
% van Sefokles, die wjjbj de
waardeering van Vondel's talent a1s treurspeldichter,kunnen voorbjgaan.W eldra volgden K oniîtg David 5;1 Ballilègschap en K oaitl;
D avid H erstelt.

DAVID IN BALLINGSCHAP 111 EN rIIERSTELT.,1
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X

Beide deze stukken hebben niets van treurspelen:hetzjn eenxoulig gedialogiseerde verhalen.Het eerste geeft 0ns te aanschouwen, h0e David door zi
n zoon Absalon uit Jeruzalem wordt
,i
,
h0e
het 0Pr0er bedwongen,en de Koning
verjaagd;het tweede
de
n
t
r
oon
her
s
t
e
l
d
wordt. D ie ommekeer is nog albeweer op
vreemdend. Absalon, hoewel aan 't hoofd van een grooter leger-

'
macht, wordt overwonnen, omdaj zjn staatkundige raadsman,
Achitofel, terstond na het slagen der om wenteling , uit vrees voor

eene mogeljke mislukking, hem verlaten en zich verhangen had.
En David wordt, zonder verdere tegenkanting, weer door Israël

als koning aangenomen, ofschoon men hem verjaagd had,omdat
'
men van hem walgde,wjlhj
1:Op overspel,verraet en Godtvergeeten ml
lortl'

.
s#eklampt''had.H oe was dat zo0 op eens vergeten?
In dien dus gemotiveerden val is eene tragische grondgedachte
niet te miskennen; maar men moet haar terstond weer opgevenj
fmdat men geen zweem van symgathiejdusook geen medel
jden
kan hebben m et den ouden : onzelfstandigen huichelaar, die, of-

schoonhjpGodnochmenschen''ontzietpin moordenen schofeereny''
zich voordoet a1s een ryvraarvoor de wet;''die dageljkszeven'
m aal in plechtigen optocht gaat bidden ,m aar op heteerste gerucht
van den opstand lafhartig afdruipt.

En in hettweede stuk is hj misschien nog karakterloozer voorgesteld.Hj laatzich door zjn veldheerJoab leidenenringelooren,
en doet zelf niets dan treuren en weeklagen om zjn zoon;Yan Lennep spreektzelfs van poud-wjfs-getreur''(1X D.,bl.140).
V ondelheeft hier de onuitbluschbare kracht der ouderliefde willen

schilderen, en meende, dat hj er in geslaagd waseen treurspel
te schrjven, pdat alle treurspelen in droefheit te boven gaat-''
Stellen wj ons voor, dat hj daarbj dacht aan wat er in zjn
eigen hart omging,aan wat hj bleef gevoelen voor dien zoon,
die hem het leven verbitterd had, dan hebben wj deernis met
den grjzen Dichter,maardaarom n0g nietmetzjnheld.Bjdezen

w

'

is die rzoonzucht,'' zooals Vondel 't noemt, die zich door niets
verklaren laat, dan dat het mden schoone'tAbsolon''geldt,slechts

mene zwakheid te meer.AYare die vaderljke liefdeinstrjdgeraakt
znet het plichtgevoel van den monarch , er zou een zielverscheuJoxclksx-cz'
r,Ned.Letterk.,XVIIe Eel
zw ,11,4e druk.
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rende tragische toestand geboren zjn:nu zj alleen in botsinp
komt met den wilvan den ruwen, wraakgierigen Joab , seen helt
van wonder rauwe sedent', zooals Cats hem noemt (Ott
derdo3ît),

heeftde dichterzjn doelgemist.
Bj dat alleskomen nog talvan fouten tegen de samenstelling,
zoodat de veroordeeling dezer stukken volmaaktgerechtvaardigd is.

Eindeljk verscheen ten zelven jare nog Samson PJ Heilige
'
W raeck.'tIs de bekende geschiedenis uit het Boek der ltichterell:.
of ze echter geschikte stof opleverde voor een treurspel, valt te.

betwi
jfelen.
Sam sont door Dali
la verraden,is de gevangene der Filistjnen.
u
i
De oogen zi
jn hem tgestoken,en hj moet,geketendyuitgeteerd

door slechte voeding , steeds bedreigd door de zweep van den'
tuchtknaap, het meest vernederende werk doen. Z0o vertoonthj

zich uiterli
jk:hoe wordtzi
jn innerli
jk wezen geschilzerd? '
W ijzien,
hem voorgesteld als een woestaard, zonder eenige grootheid van

ziel.Nietslechtstegenoverde Yorstin van Gaza jammerthj over
zjne ellende:tegen den eersteden besteweeklaagtbj en steekt
daarbj zelfs de hand uita1sde meestalledaagschebedelaar. De.
Rey van Joodsche vrouwen zag hem dat terstond aan :

!,Hetsclli
jnthy bidtonsom een aelmoes,gansch verlegcn
Van bittere arm oede-e'

En zj bedrogen zich niet;wanthj voegde terstond het3:-001
-41
bj de daad:
!,0ch,ontferm u toch.Godt zegen,

Godthocdeu allen:wieghy zi
jt,ofnietmooghtzl
jn,
Vertroosten helpmetoch,in dezen droeven schi
jn,
Eenfarmelpblillden mall,opzi
jnen halsgevangen,
Geboeit,geketent,met een ruwe py behangen ....''

Aan zi
jn hartstocht viert hj op dierljke wi
jze den toom. Als
hj dewraak in 'tverschietheeft:
!!Hy schuimbeckt,knarstant,brult.dfooghwinckelsin zi
jn hooft
Broêzn w raeck,en gruwelen.de wraeck begint tfontsteecken.
11)-selludtllethooft.11)-trapt,en stam pt,en kan nietspreeeken-'f

En i1lde dagen zjnermachtheefthj zich evenmin getemd.Ilj
lleeft zich in wellust gebaad en m et afgodische Dalila's zich ver-
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loopen. Dat juist had hem ten val gebracht en in de handen
geleverd dier vjanden,die hj bj honderden verslagen,en wier
land hj aan vuur en verwoesting prjs gegeven had,aan het
hoofd van
Zoo veelgeweldenael's,die goôn en menschen plaegen,

En onderschi
jn van rechten godtsdienst,moorden,jaegen,
Beeltstormen,branden en schoflkeren.'f

Daarvoor oefenen zj nu het oorlogsrecht aan hem ;en datze
daarbj nieteenszoo gruweljk te werk gaan a18deJoden weleer,
doet hun Vorst duideljk uitkomen:door er op te wjzen,h0e
hun Koning Adonibezeck mishandeld was. Nauweljkswashj g.
eYangen ,of
M en houthem ,in de vlughtgegreepen,flux de duimen
Van hant en voeten af.toen mosthy,als een hont
De kruimen,van den disch gevallen,m etden mont
Van d'aerde zamelen,op handen en op voeten
Gekropen,in het stof zich wentelen,en wroeten,
En,naer Jerusalem vervoertmet veelgeschals,
In banden sterven,en hetboeten met den hals
Zoo kan dan Samson metgeen reden zich beklaegen.
55
''ie andren plaegen wil verdientde zelve piaegen.''

En daartegenover wordt die Yorst van Gaze ons geschilderd a1s

wjs,rechtvaardig,hoFeljk en goedertieren;alseen,diedekunst
waardeerten beschermt.En toch wordthj metduizenden uitzjjll
volk door Samson op de vreeseljkstewjze ter dood gebracht. De
geheele geschiedenisisafgrjseljk,maar niettragisch.
De vernedering,welke Samson ondergaat,had hj zich zelfo2
den hals gehaald, t0t eene rechtm atige straf. Niet alleen zegt de
tuchtknaap:
Zoo vaerenze metrecht,die zich nietspaenen konnen
V an schoone boelen,valsch en trouweloos van aert;''

maar 0ok in de opdracht schreef Yondel: Ick oordeelde niet

ondienstigh Samson in zjne versmaetheitten tooneele te voeren,
om wulpsche zinnen in te tom en van alle ongeregeltheit.'' - E a

vaq den VorstgetuigtVan Lennep terecht(IX ,215):shyboezenlt
ons genoegzamen eerbied in,om onsmedeljden te doen gevoelell
met het l0t,dathem te wachten staat,en 'twelk hy nietschjlit
l9*
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te verdienen uit anderen hoofde, dan omdat hy toteen wange-

loovig ras behoort.'' Dat is het, wat alles moetvergoêljken en
Samson's wraak als eene tuchtiging Gods doen aannem en. M aar
was dat we1 geschikt om eerbied in te boezem en voor en te doen

berusten in den wi1 van een Opperwezen, dat eigenljk zoovele
onschuldigen alleen verdelgt om te toonen , dat Jehova sterker is

dan Dagon? W antwaardoor berokkentdeVorstzich zjn deerljk
uiteinde?Doorbj Dagon te zw'
eren,dathj zjnebeloftenakomen
zal,en er bj te voegen:
ls ergens stercker Godt,waer by men zweeren magh
Hlrrucke 'tkerckgewelfvan Dagon dezen dagh,

In ftmidden van devreught,op 'thooftderFilisti
jnen,
Begrave en overstulpealdiete feestverschi
jnen!''

Vondel schjnt zelf gevoeld tehebben,datde indruk,dien dit
alles op het tooneel moest maken, nietde gewenschte kon zjn;
en hj heeft dat zoeken te keeren door voorafduideljk te doen
zien,aan hoeergerljkeafgoderjdeFilistjnenzivhschuldigmaakten.
Daarom heefthj hetstuk laten aanvangen metde verschjning in
levenden ljve van,Dagon zelf1),die wordtafgeschilderda1seen
helgeest,een pechtleeljke,vuile en vieze duivel''(Van Lennep),
om geven van een stoet,
11Die naer den zwavelstinckt, en m orssigh,vuilvan roet,

Metkrommekrauwelskemttzli
jn pruick,en ruige locken,
A1giftige adders,boos en afgerecht op wrocken.''

Een Yorst en Volk , die zulk een afgotl eerden , waren wel
waard om verdelgd te worden . . . . Dit m oge de gedachte van

den Dichtergeweestzjn,a1sgrondgedachte voor een treurspelis
zj nietbruikbaar.
1) Alles schi
jnt eropte wi
jzen,datdie personageeerstlater kn ofliever
voor het stuk werd geschoven. W are dit eerste tooneelhet eerstgeschreven,
Vondel zou niet hetgeen daarin wordt verhaald,nog eens door Samson zelf
hebbenlaten meedeelen.En isdieglssingjuist,dankan ergeentwi
jfelbestaan

omtrent de reden,waarom Vondeldeze zonderlinge iguurhierlaatoptreden.

Voorts zi
j nog opgemerkt, dathetin ditstuk ook nietontbreektaan toespelingen op den opstand tegen Spanje. B.v.in de tirade van den Vorst:
Eell lleillols moortgespan ..*@ (b1. 176?, en die der lkoorwaerzeggerin,
b1.200 201.
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W j komen t0t Adonias PJ Rampzalige Ar/-ppzlzvc/lf,een jaar
later(16s1)in hetlichtverschenen.
Men heeft Vondel dikwerf verweten,watmen zjn gebrek aan
locale kleur mag noemen. In dit stuk kan hem , wat een alles
beheerschend hoofddenkbeeld betreft,die feilniet ten laste gelegd
Avorden. Afaar de uitwerking, die dat op den lezer van onzen tjd
heeft, toont beter dan eenige redeneering,h0e verkeerd een eisch
aan datonverdiende verwjtten grondslag gelegd werd.

David heeft zjn jongsten zobn Salomon, op wiens geboorte
lluitendien nog een smetkleefde,totzjn opvolgerdoenuitroegen,
metvoorbjgaan van zjn oudsten zoon Adonias,die naar rechten
gebruik de aangewezen natuurljke erfgenaam van den troon was.
AlaaF God: heette het, had Salomon bepaald t0t koning uitverkoren. ln den theokratischen Staat alleen was zoodanige oplossing

nlogeljk.
In dien geestnu heeftYondelzjn stuk willen schrjven. Maar
die opvatting iszoo in strjdmetonzetegenwoordigedenkbeelden,
dat de dichter nietvolkomen aan zjne grondgedachte isgetrouw
gebleven, en wj het niet van ons kunnen verkrjgen, Salomon
en zjne medestanders,dieAdonias en dezjnen terdood brcngen,
anders te beschouwen dan als overweldigers, door het vuigste

eigenbelang gedreven.De Koning vooralkomtonssonmenscheljk,
onnatuurljk en ondankbaar''voor.Geen wonder dan ook,datmen
bevangen wordt door een gevoel pvan wreveljegensden Koning
en zjne raadslieden,welken.ïzl#rzl/r het zd/cdr niet f4 ',
sdichters
plan lag te rerwelcken.'' W j bezigen de uitdrukkingen van Yan
Lennep (lX D.t bl. 314--315), een voorstander van de localek-leurtheorie: men ziet er uit, waartoe dat stelsel leidt.

Maar ook wanneer wj de gebeurtenissen bescbouwen in het
licht, waarin de dichter ze geplaatst wilde hebben , kan dat

alleen, naar de regels,die hj zelf erkende,leiden totgeheele
veroordeeling van het treurspel als zoodanig.
Adonias had zich vroeger al eenmaal tegen de veranderde troons-

opvolging verzet, maar moest toen bukken. Hj had vergifenis
verworven en scheen te berusten. Maar neen : hi
leefhaken naar
vjb

de kroon, waarvan hj zich nu op slinkschen weg wi1 meester
maken.Hj staatnaar de hand van Abizag,die,althltnsin naam ,
met David was gehuwd geweest. Naar Oostersche opvatting kon
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alleen de Opvolgende Koning de weduwe zjns voorgangers tot
vrouw nemen;ja, zoodanig huweljk stempelde haar echtgenoot
tot Regent. Yerwierf Adonias Abizag's hand , dan zou de wettig-

heid van Salomon's regeering in twjfel raken,en de pretendent
een glimp aan zjn ondernemen geven,waardoor hj ten minste
alle misnoegden op zjne zjde kreeg. Op die wi
jze hoopte hj den
uitverkoren Gods van den troon te dringen.
W ekt dit ondernemen - in de gegeven veronderstelling -

nietsdan afschuw ,de wjze,waarop hj t0tzjn doelwi1gerakent
boezemt pns geen achting voor Adoniasin. En hj wordterniet
beter op in onze schatting, als wj zien,h0ehj,zondereenige
zelfstandigheid, aan den leiband loopt van twee eerzuchtige afgezette ministers, die hunne plaats in den Raad des konings willen

herwinnen,en ten slotte bljken nietsdan karakterlooze lafaards
te zjn.W jkunnen 0nseindeljknietweerhoudenhenlteverachten:
a1s bljkt, dat hj,om totzjn doelte geraken,Abizag misleidtt
en eene liefde huichelt, die hj niet gevoelt;terwjlhj ten slottet
zonder eenige grootheid t de vlucht neemt, in een hollen boom

wegkruipt,en jammerend sterft.Zulk eenepersoonljkheidboezemt
sympathie noch belangstelling in: men voorziet bedaard het mis-

lukken zjner onderneming, men hoopt dit zelfs,zonder dat er
eenige hartstochtbj den toeschouwerwordtopgewekt.
En hoe gemakkeljk ware hethiergeweesteen boeiendtreurspel
te schrjven,a1seenvoudig Adoniaszelfstandigerenedeler,Abizag
wat staatzuclltiger ware voorgesteld; a1s de rechtm atig'
e troon-

opvolger,die in de zaak berusthad uiteerbied voorden wilzjus
vaders en in het belang van het Rjk, zich eindeljk had laten
vervoeren door een allesverteerenden hartstocht voor Abizag ;);
als de koningsweeuw hare hand alleen had willen schenken aan

1) vondelschi
jntdaarwclietsvan gevoeld tehebben;wantofschoon uit
llet tweede bedri
jfbli
jkt,dat de liefde, die de Prins in heteerste voor
A bizag scheen te koesteren, slechts gehuicheld was,wordtin het koor,dat

ltctvierdcbedri
jfbesluit,zi
jn valwederaan deliefde toegeschreven:
11Datkomtvan reuckloos minnen,
En staen naer koninginnen.
Abizag staethem dier.
W ie alverteerend vier
Genaeck-t verbranttotassenf'
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hem , die haar weder ten troon verhief,hetzj den Koning,hetzij
den held,die de plaats,welkehem toekwam ,durizeveroveren ....
Maar het is niet noodig de schets verder uit te werken. Alen

behoeftgeen dichter te zi
jn om in te zien,datop die wi
jze tragische belangstelling voor Adonias ware op te wekken,in wiens
toestand men zich kon verplaatsen , zonder zich al te m isdalig te
achtell; maar in wiens val m en toch zou m oeten berusten ? omdat

geen hartstocht, noch liefde, noch eerzucht een vrjbrief geeft
om oproer te stoken en eene orde van zaken om ver te werpen,

waarill men zelf berust had. En die slotindruk z0u vtloralzjn
teweeggebracht, a1s in den 100p van 't stuk gebleken was, dat

David werkeljk inA 'slands belang had gehandeld,toen hj den
wjzen,bezadigden Salomon,die zich geheelaan dezorg voorzjjn
rjk wjdt,op den troon bracht in steê van dien Adonias,wiens
gloed ons in vuur k0n hebben gezet,m aar die toch te hartstoch-

teljk,te onbesuisd en zedeljk te zwak was,om rustenvoorspoed
te schenken aan een Staat,door zooveel slingeringen geteisterd.
Overigens vindt m en in dit, als in de m eeste van V ondel's

stukken, uitmuntende parsjen. Men veroorlove ons ook hiereene
proeve vall 'sdichters talent te geven, door mededeeling van de

samenspraak tusschen Adoniasen Abizag uitheteerstebedrjf.
,De hutvan Aron

zingt den Godtder vadren 101*:

En ri
jstAbizag niet,demorgenstarvan fthof,
Enjoffrentimmer,die mi
jn vaderDavidsoogen,
M eteene dunne wolck van otlderdom betogen,
Noch kon verquicken,toen zy hem in ft llarte seheen,
Het leven langer rcckte in d'afgeleefde leên,
En ftbloet,ilïdeaderen bevrozen,zacht ontdoide?

Geen morgenglans,terkimmeuitri
jzende,bestroide
Hetaenschi
jn van hetooftmctschoonerroozeblaên,
Geli
jck NatuurhaerMraDg.daer komt die schoonheitaen,
Zoo schoon geschapen,dat een princen hartzou ltlsten
ln haeren sehoot,volgloets,en blancken arm te rustcl).

Hoereizigh muntze in tt1dien sleephofjofren uit.
Dehemelzetteu hacstte pri
jck,aenstaendebruit,
En trouweuw rechtehantaen mi
jne,ô overschoone.
Ghy waertden vaderlief,en zi
jtden outsten zoone
Noch lies'
er.my verlangtnaergeenen bli
jderdagh
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Dan datick in uw hartde kroon eens spannen magh.
De hemel geefhet.och,gcbeurde my die zegen,
lck zou hcttegens goutnoch kroonegoutopweegen.
Ghy schoone,belgh u niet,noch keer zoo streng en rkts
Uw blinckende oogen van den prince Adonias.
Abizag.
Doorluchtste prins,van Godtgezegent,
svat stroitghe zulck een loofvoorm y,

Dienoitvan u dusben bejegent?
Dezeeergaetboven mi
jn waerdy:
Oock li
jdtde ti
jdtnietdartlerede
Zoo vroegh te voeren.hetgebeent'
Van uw'heer vader rust in vrede.

Ick heb mi
jne oogen uitgeweent,
H et rougewaatpas uitgetogen.

Deli
jckklaghten hethofgeschrey,
Jerusalem en ftri
jck bewogen.
lletis te vroegh van bruilortsrey,
En bruit,en brulloften te reppen.
Oock leerde vader dagh en nacht
M y lustin M oses w etten scheppen.

Datvoeghthetvaderli
jck geslacht.
svatleerde ick al verborgentheden
Uit 's konings mont,daer Godt door sprack!

Toen hy my 'snachts,op mi
jn gebeden,
De fackelvan Godts woort ontstack,
A'Iy wees den wandelder aertsvaderen,
En monsterde eeuwcn,die voorheen
V erliepen,ofvan verre naderen,
Daer Jakobs hoop en troostuit scheen.
H y leerde m y M essias kennen
Uitschaduwen,en ommetreck.

Ick zweefdeop Cherubi
jnepennen,

En tradtde leeuwen op den neck
lIy toonde my de schets des tempels,

Zo i'i
jckeli
jck doorSalomon
Te bouMeell,koor,altaer,en drempels,
En watgeen m ensch bedenken kon.

Zi
jn aendachtheeftmi
jnfgeestontsteecken.
Hetlustme allecn van Godt te spreecken.
zLflo'èûls.
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IsloTeli
jk,doch eischtzi
jn stonden:
Daer staen de priesters aen gebonden,
Die voor ons waecken in 'tgebedt.

Hetvryen eisclltoock zi
jne ti
jden,
En voegtdenjongelingen eerst.
De liefde,die bet albeheerst,

Gebietonsin ditveltte stri
jden.
Zoo gingen al de vaders voor,
En noodden ons hun streeck te houden.
Heldinnen,die geslachten bouden,
Verdaegen ons op ftzelve spoor.
Hetis my ernst.ick hoop u heden
Noch aen te zoeken by hethof.
O schoone,'tZy metu verlof@
Och neigh UW OOr naer mi
jn gebeden.

Abizag.
Dat is een donderslagh in 't oor.
Zou my de prins ten hove aenzoecken?
Daer kom thy langhzaem totgehoor.
Bedenck u wel.leefraetmet kloecken.
Verschoon uwe eer en achtbaerheit:
Uw broeder zoeckt u niette huwen.
En word uw aenzoeck u ontzeit,

Al'tjoFrentimmerzalu schuwen.

'tV erzoeeken staetden prince vry:
M aerkuntghe m y hier in geloven,

Gby raecktferlicbteli
jck in ly,
Ofkommerli
jck dien hoeck teboven.
W ie t*onti
jtvruchten plucken wil,
Za1'tzwaerli
jck naerzi
jnfwensch gelucken.
W at hindertuitstel? hou u stil.

Onti
jdigh ooftvaltsvrang in 'tplucken.
Adonias.
Betrout glly ftons,men heeftde zaeck

Metwi
jzemannen overwoogen,
En raet van aenzien en vermogen.

Ghy zi
jtdeliefste,om wieick blaeck.
Afen za1 ditaenzoeck zoo beleiden,
Datons- de bruit nietkan ontstaen.
W y vangen 'twerck niet reuckloos aen,

M aerri
jp,omzightigh,en bescheiden.
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Abizag.

Wiezi
jn die raeden?meltze my.
Zie toe,en laet 11nietverblinden.
Ga hier een luttelaen een zy.
Svatgrontvestheeftdit onderwinden?

Adovias.

DegrooteaertspriesterAbjathar
M etveltheer Joab onderstutte

Mi
jn huwli
jx voorslagh in Godtshutte,
O lichtdesri
jx!ôAlorgenstar!.....
Abizay.
Ghy stutmetafgezette maghten
En maghtelozen raetuw daet.
Avatuitkomststaetu hier te wachten,
Indien ditaverechts beslaet?

Doch isuw jeughtaldusop trouwen
Verslingert,ga te keur in ''thof,
En kies de bloem uitalle vrouwen.
Een prins als ghy ontbrack noitstof.

Adonias.

Mi
jn vader had u uitgekozen
U ittwalefstam men,waer de zon
Een schoone maegtbeselli
jnen kon.
Ghy zi
jtde bloem van ll1de rozen.

Verquick mi
jn hartmettlwen geur,
En zwelgh mi
jn zielin metdetippen
Van uwellmonten roode lippen.
svaerom verschietghe dusuw kleur?
Ik hoop de honighleckernyen
U ituwen mond,in uwen schoot,
Te zuigen,daerde m in my noot.

Ick gahierop ten hovevri
jen.
Daer komtnu d'oude koningin
Terhutte treden naer Godts outer.
De liefde maeckfden m innaer stoutel.
De hem el zegene ons begin.
Abizag.
svatm y belangt,ick :ta gelaeten,
Aen 's konings wil,en Sadox stem.
De hemelzeegne Davids staten,
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En waecke voorJerusalem.
MFy zullen ons gehoorzaem draegen.
W at Oodtbehaeght,za1 my behaegen.

De Batavisclte Gplrpd#do'.
:, die nu volgen (1ss2),worden door
Y an Lennep,wiens beoordeelingen m aar al te dikwerfloftuitingen

zjn,sonder debeste van Vondel'sdramatischcgewrochten gerangschikt'' (IX , bl. 724).Ik ben daarentegen van oordeel,datdit
stuk niets van een treurspelheeft. 'tls weder niets anders dan
de gedialogiseerde geschiedenis van den druk,dien de Batavieren
van de Romeinen hcbben te ljden,en van de Onrechtvaardige
straf die hunne beide vorsten treft voor een OProer,waaraan zi
.
j

nietgedachthebben.Ditmoge nu altreFend zjn voorgesteld:het
is toch nietgenoeg om dit gedicht t0t een treurspel te stempelen.

lletzelfdeoordeelgeldtinn0g sterkermatevanFaëtonp/'ffcvckcloze Stoutlteit, welk stuk kort daarop (16ç3) het licht zag, en
misschien we1geschreven wasom den hemelvan Ll.
tcifer en Salkzlprl:'
ll.
s n0g eens te kunnen gebruiken. De bekende geschiedenis

uit het tweede boek der Metamo3.tbseit van Ovidius,met wier
vertaling Yondel zich te dier tjd bezig hield,waswe1allerminst
geschikte stof voor een drama, nog veelm inder voor een treurspel.

De held van het stuk komt ons nauweljks onder de oogen. ln
llet eerste bedrjfverlangtFaëton zi
jn vader te leeren kennen;in
llet tweede wordt hj aan Febus voorgesteld en eischt,datdeze
hem ,ten bewjze dathj werkeljk zjn zoon is,vooréén dag den
zonnewagen za1 laten m ennen. Febus stemt er in t0e, ofschoon

11j de droevige uitkomst vreest en het den vermetele niet aan
waarschawingen laat ontbreken. Faëton stapt in den wagen

en

verdwjnt voor altjd uit het gezicht. De drie overige Ledrjven
zjn met langwjlige verhalen gevuldt die ons volkomen koud
laten. '
W aar is hier de tragedie?

Het zonderlingste van al de door Vondel geschreven tooneel-

spelen is wellichtdat,hetgeen hj doopte:Adam in #c!!@n#,
sc/lJ1:
OJ Aller Trévk-t
syl:/col Treurspel (1664). Noch de opvatting,noch
de inkleeding kan den toets dercritiek doorstaanl).
Verg.ook'toordeelvanBeetsoverdittreurspel(Verscleèdenheden1I,b1.:8)
*.
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ADAM lx Bwlutzlxgscuwla.''

De zondenval moge ontegenzeggeljk een aandoenljk verheven
thema zjn,voor tragische bewerking washetnietgeschikt,hoe
dikwerfmen 'took beproefd hebbe.Ditbljktreedsuitde mysteriespelen, waaraan Vondel's gedicht vanzelf herinnert. En Onder

zjne handen heeftnoch hetdramatischtnochhettragischbestanddeel op den gang (ler geschilderde gebeurtenissen het noodige
overwicht verkregen. De m ensch wordthier m eer als speelbal der
helsche machten voorgesteld, dan a1s slachtofer van eigen harts-

tocht. Dit mocht in de kindsheid der tragedie, bj Aeschylus,
voldoende zjn om den tragischen indruk teweeg te brengen,een
hedendaagsch publiek eischt iets anders1). En terwjl van den
eenen kant de vraag rjst, of uit hetoogpuntderpoëtischegerechtigheid de straf we1 evenredig is aan de overtreding dier
onnoozele, verschalkte Eva, maakt van den anderen kant m et
onweerstaanbare kracht de indruk zich van ons m eester,dathier

eigenljk de triomf der boosheid gevierd wordt. Avantofschoon,
XGodts veltheer M ichaël'' wordt
1,de wacht

Bcvolen van den hof,om 'tgoddeli
jck geslacht,
Het menschdom ,ga te slaen,zoo ver hetGodtgehenge,
Op dat geen helsch gespan zich in de bruiloftm enge,

En bruidegom en bruit,versteecken van zi
jn hulp,

Den dootniet drincken uit een parlemoere schulp,''

toch kon Lucifer,in hetvjfde bedrjf,metvollerechtbraveeren:
Zoo wortnli
jn wraeck verzaet.nu triomfeertde hel.
Datmi
jn erfvyantrGod-jzich nu weere en wetten stelll,
Om zulck een inbrcuck van eriasteren te keeren:
AVy passen langer op geen*hinderdam noch bceren

Van wetten,en belofte,en vreesli
jck dreigemcnt.
Natuur leght onder,plat getreden,en geschent.

A1'tmenscheli
jck gesl:tchtismi
jn,en errefeigen.''

1) Kan iets worden ingebracht tegen ditoordeelvan LouisGanderax in
de Revue des Det.
'
r M ondes van Nov. l88l,p.22l:
1,Les évfznem ents ne nous touchent plus guLre; 1es apparences matérielles
de la vie ne savent plus nous trom per: la seule-chose,N prtsent,qui nous
importe est la prdsence de lqhomm e; le seul spectacle qui nous attache est
celui d*une :m e telle que la nature 1*a faite ou que la socitt; 1*a mfadiflle;
ce que nous prisons, en fin de t'ompte,ce n'estplus lfinvention ou l'arrttngem ent des faits,cfestl'tztude descaractLres et des mœ urs-''

AoAx Ix swt.lulxoscHwla.''
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En h0e zonderling plat wordt de verzinneljkte voorstelling bi
.j
de uitwerking der bjzonderheden! Aartsengelen, die van God
gezonden worden om Adam op zi
.j
nbruiloftsfeesttecomplimenteeren
en een lauwerkrans aan te bielen! En dat bruiloftsmaalmet de
hemelsche gasten, die niet kunnen genoopt worden van tafel op
te staan :
11En niemantminder dan d'Aertsengel Gabriëll''

En dan die pauze onder het feestmaal, op het eind van het

derde bedri
jf waar
!!De gasten vangen aen den hemel toe te danssen,''

en A dam en Eva,om stawd door hunne wachtengelen,lustig rondtrippelen,terwi
lAdam zîngt:
.j
Laet ons dan den feestdans leeren
En den trant,
Van den grooten heer der heeren;
En den hemelnabootseeren
M et verstant.
Volghtde vaste en wufte lichten .
Op hun spoor.
Dat*s op dfaerde een'hem elstichten!''

Ditismisschien eenenatuurljkevoorstelling van defeestvreugde
op eene burgerbruiloft,als de wjn de beenen rap had gemaakt;
maar of het o0k gepast isbj ditonderwerp? De naturalistische
voorstelling is daarm ee niet uii:

De dansheeftzi
jn beslag;nu weêrten disch gelegen
Daer Gabriëlu nootop 'shemels verschen zegen!''

Z0o noodigt de Reiqen in hetvolgende bedrjfverneemtmeny
hoe de Aartsengel zich verder van zjn lastgekweten heeftdoor
het uitbrengen van een feestdronk. Eva,die nog geheel vervuld

isvanhetfeest,za1hetonsvertellen.pGelukkig,''zooroeptzjuity
Gell
zckigh zi
jnze,die metengelen verkeeren.
Demildebruiloftsdisch vereerdeonshemelspi
js,
En manneen druif,gegroeitin *taerdtscheparadi
js,
Die alhetanderooft door leckerny verdoven :
Maerfsengels rede ging al't bruitsbancket te bogen-''

Hj had dan ook eene toespraak gehouden, die hem eenige
inspanning gekost had.

ADAM Ix sxLlulxcscllwla-''
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d'Aertsengel most zich op die rede eerstzelfbezinnen''

En geen wonder,hj had hun de prachtgemaaldvandatandere
Paradi
js,en ten slotte gezegd:dat
15(Hy)hoopte'tmenschdom eensin fshemelsparadi
jzen
Tewellekonlen,op een bli
jderbruiloftsfeest!''

Datzi
j zich in datvooruitzichtverheugden,sprakvanzelf,want
*tGesteente geeftden gronteen grooterheerli
jckheit.
Dejaspis,desafier,smaragden,en berillen,
Sardonix,sardius,en ametisten willen
Chalcedon,chl'izolyt,noch genen chrizofraeq,
Noch hiacinten,noch den m oedigen topaes

#In 'tpraelen wi
jcken.Elck ismoedigerin ftproncken.
De muuren steigren hoogh,en dicht aen een geklancken

U tlouterjaspis,netop een vierkante maet.

D e poorten,elck een perle,en elcke schoone straet
Metklinekklaer gout gevloert,gewilligh doorgang geven
A en ttlle geesten,die llier heene en weder zweven-'f

Dat was de dichterljke voorstelling,die aan de geldwinnende
Amsterdammers van dien tjd geviel. Als de verbeelding zich in
het labyrinth van zoodanige voorstellingen ging verwarren, schil-

derde zj nog heelwatanderetooneelen.Men denkeaandeschets?
die Gabriël in het tweede bedrjf van hetparadjs geeft,waarin
het o.a. heet:
!!M en ziet hct vee geds
en
.By keur van geurig kruit,en duizend leckernyen.
De rllgh van 'tdertellam , gedost meteene vacht,

Van gloêndepurperverf,getuightdoorzi
jnedraght
Jn welck eenfbeemt het weit,en draeght livrey en wapen
Van koning A dam shof,ter heel'schappy geqchapen.

Deboom zweethonighdau.De beeck geeftroom en wi
jn'
'19.

1) Die zonderlinge, echt fantastische voorstellingen halen echternog niet
bi
j de vltlcht, die de verbeelding in onze dagen neemt,waarde toestand
van hetparadi
jsgeschetstwordtin deperiode,die ook Vondelschildert. lk
leestocl bi
jCulman,DieChrè
stlicbeEthik I,47:jjsowenigderGeschleclltsgegensatz einseitig an A dam fxirt seyn konnte, ebensowenig die andern.
Polal'ititen des m enschlichen Leibes,a1s da sind:hinten und vorn,oben und

unten, rechts und links'' Heelbegri
jpeli
jk is dit niet;wellichtvindtmen
licht in het te dier plaatse geciteerde: C.A.von Schade,Prâliminavien zu.
eincr Gestaltungslebre des M ensclen.
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Zonderling klinktbj ditalleszetaalvanhemel-ofheltrawanten,
a1s zj beelden gebruiken,aan de mozerne beschaving ontleend.
A1s b.v.Lucifer uitroept:
!,Gewis hetkan niet feilen,
W y zullen in den wint dien hoeck te boven zeilen;''

a1s Gabriël gewaagt van
1,Een parlem oere schulp,

3Vaerin men druiven perst,en ri
jpemuskadellen;''

of Lucifer zich en de zjnen vergeljktbj sbandyten;en Asmode
verklaart,daterbj alles geluk noodig is,want
*,zonder dit
Schietd'outste schutter mis,en bniten 'trechte wit';

en Adam :al met het boomkweeken bekendtverklaart:
!,M en ent de plantop plant.f'

Slechts zelden verheft zich de dichter tot een roerend tafereel
of t0t echt poëtische vlucht. In het verleidings-tafereel van Eva
tloor Belial zi
jn eenige dichterli
jke plaatsen, vooral de aanhef,
tevcns zoo m enschkundig :
B elial.

11Geluck,ô bruit,aenstaende moeder
Der ecuwen:heilin d'echte staet.

De hemelzy en bli
jveuw hoeder,
D e bruidegom uw toeverlaet.
D e roos en leliltlicken onder
U w voeten schooner op.O bloem
Der schoonste bloemen,weereltswonder
Van alle schoonheê'n:die haerfroem

En vlag vooruwe sclloonheitst1i
jcken,
Nocllschoonermoetge namaelspri
jeken.
Eva.
W at stem genaccktme uit dichte blaedren
En schaduwen? Avie komtme llier
Aletzulck een'gloet van liefde naedren?

Zoo gy een geestzi
jt,ofeen dier,
Ontmom ,vertotln u.Laetm e kennen

Mvie rny dusminneli
jck begroet.
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lletzy gy zweeft op luchten pennen,
Of dfaerde treet metuwen voet;

Ontwolck u,datdezon hier doorschi
jn,
Ofzi
jtgemensch,koom vri
j te voorschi
jn.M

Maarondanksden lyrischen vorm ,hier zoojuistgekozen,speelt
de dialectiek in die samenspraak eene te groote rol.Als later Eva
haren gem aal overhaaltmet haar van de verboden vrucht te etent
vindt men in dat tooneel eenige trefende plaatsen; maar het
geheel wordt door Eva's bedreiging, dat zj za1 wegloopen als
Adam haar zin nietdoet:al te naturalistisch; en bovendien toont

Adam zich hier een al te onbeduidend man. W eldra vervalthj
tot jammerljke wanhoop; en dan komt de Qinke,veerkrachtige
persoonljkheid van Eva heerljk uit.
Eva.

11svae1
-bli
jftuw hoogh vernuft,datnaer de starren draeft?
Avaer is hethelder lichtvan uw verlichte reden?

Indien mi
jn traenen,en ootmoedigegebeden
U nietbewegen,zoo vergunme,op mi
jn geklagh,
Datick aen uwe zi
jde,en teflknssterven magh:
'W ant'tlust me zonder u genootschap niet te leven.

'k Ontken geensinsdatick ditmisdri
jfheb gesteven,
Mi
jn snoeplustu vervoerdein dezen droeven staet.
Zoo laet ons tfzam en dan de schultvan zulck een quaet
Oock boeten.svoudtghe door de dootschult my behaegen?
'k Zal haer verdiende strafgewilligh leeren draegen.

Daerismi
jn haut.Ick ben de dootgetroost.Vaervoort.
Nu sufnietlanger.Tre m y voor.N u sta uw woort,
A1s een rechtscllapen man.Geen doot zalmy vervaeren,
Te ploflkn van een rotse,ofin de zoute baren
Te plompen,hantaen hant.Ick troude deze hant.

Adam.

Och liefste,etismi
jn schtllt.Mi
jn troost,mi
jn waertstepant,
1ck wilmi
jn leven,u terliefde,noch verlengen.
Avisch afdees traellen,die de bleecke blaên besprengen
Van uwe kaecken.Zet uw edelhartgerust.
Schoon hier geelllevens lustm eeroverschiet,noch lust
AIy ft leven om uw gunst,en aenschi
jn.Mi
jn getrouwe,
Gy zultniet,in den schi
jn van eeneweduvrouwe,
Den eersten bruiloftsdagh beschreien,en alleen,
En dootsch,en hangends hoofts,op eenen kouden steen

mAoAx
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Gezeten,klaegen datuw man,van rou verwonnen,
De handen aen zich zelfmistroostigh heeftgeschonnen.

'k W i1mi
jn mistroostigheitintoomen,en alstil
Verwachten 't uiterste,en wat hier op volgen wil.
Era.
W athoore ick daer? Een storm begint hier op te steecken,
De donckre en zwangre lucht onstuimigh uitte breecken.
De bladers ruischen uit vier hoecken heene en weêr.

Debulderende wintsmi
jtbosch en boomen neêr.
Hetaerdtri
jck davert,dreunt,en loeit,en huiltvan onder.
Hetblixemtblick op blick.Op 't weerlicht rolt de donder.
De donderklooten door de wolcken slagh op slagh,

En dfavontschaduw jaeghtden ondergaenden dagh.
Adam.

Hoe beefthethartvan schrick!Hoesidderen mi
jn leden,
Van eene kille koortse en dootschrick hardt bereden!

Mi
jn haeren ri
jzen.A1hetbloettrecktsnelby een.
d'Alziende rechter,om hetgruwzaem overtreên

Van zi
jn gewi
jdewet,tetrotsgeterghttottoren,
Genaeckt.Avaer vluchten wy? Hy komt,en laet zich hooren.

Mi
jn liefste,vlughtmetmy ten bosch in,daernoitzon
H aer aldoordringend licht en straelen schieten kon.

Geen web van vi
jgeblaên kan onze naecktheitkleeden.
D e hartekenner ziet,van boven totbeneden,

Van top totteen,nietheelsaen lichaem en aen ziei.
Hoekorttreet'shemelsstrafhetmisdri
jt
'op den hiel!
Duick onder,liefste:ick za1u metmi
jn schaduw decken.
O lust!O appelboom !O schande!O lastervlecken!
O bosch,bedeck ons,zoo uw schaduwe iet vermagh!

Hetboogh gerechtverschi
jnt.O droeve bruiloftsdagh!'*

W aarom is het geheele stuk niet in dien toon geschreven ?

A1smen ziet,hoedievrouwenbjVondel,eeneEvaofBadeloch,
in de ure des gevaarsharen mannenzookrachtigeensteunzjn,dan
is het, of m en een blik in de binnenkam er van den m elancho-

lischen, zwaartillenden Vondel slaat,en liefeljk treedt ons het
rustige beeld van M aike de W oll te gemoet.

Het stuk is nooit vertoond, ofschoon, bljkens de opdracht,
Vondel het daarvoor geschreven had;maar de naaktheid,waarin
de hoofdpersonen optreden, alleen gekleed min het zuivere gewaet
van onnozelheit en rechtvaerdigheit,'' m aakte hun optreden zelfs

voor hetpubliek van die dagen onmogeljk.
aoxcKsyuos,
r,Ned.Letterk., XVIIe Eeuw ,11,4e druk.
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Z'
ltngcltin pf otldel-gqng #:?-Sineesche s6p?-t
scA6f
.
p.
py:,in 1666 in
't licht verschenen, is wel het zwakste van alle tooneelstukken
van Vondel. De behandelde gebeurtenis moge, volgenszjne ei
gen

opmerking in ée opdrachtvan hetstuk (X D.,bl.494),sheldendichteren rjcke stof(geven),om eenelliashiermedetestoFeeren,''
't was een m isgreep haar tot een treurspel te bezigen.

De Chineesche keizer,(lie zjn naam aan 'tstuk geeft,wordtin
Peking door rebellen belegerd.V erraad baant hun den weg binnen
de stad. Zungchin's eerste gedachte is nu te vluchten. Als dit

onmogeljk bljkt,wi1 hj zich metden moed derwanhoop op de
vjanden werpen;maar als 'to0k hiertoete laatis,doorsteekthj
zjne dochter,en hjzelf zoowel a1szjne echtgenoothangen zich
methunkousebandaan een pruimeboom op.O0k deRjksbestuurder
verhangt zich bj de mare der overwinning van de rebellen,tot
welke daarentegen de Aartskanselier terstond overloopt.
Te midden van dit alles vertoont zich nu en dan Vader Adam
Schal, H oofd der smissie'' in China , verzeld m et een rei van

priesters. Hj neemtgeen deel aan dehandeling dan om herhaaldeljk 'shemelszegen voorden keizer en zjn rjk in te roepen.
De Tegen-lfeizer schjnt in alle opzichten beterdan zjn voorganger:hj heeft althans meer moed,beleid en wilskracht. Ook
hj belooftaan de Christenzendelingen zjne bescherming.
Ten slotte verschjnt de geestvan den Heiligen Xaverius,den
Apostel van Japan , om te verkondigen , dat het nieuwe bewind
geen stand zal houden , m aar door de Tataren verdreven worden :

eindeljk za1de hel,sdolvan njtt''
,1Bestaen den Godsdienststrafte dreigen en vervolgen-''

Met dit weinig troostrjk vooruitzichtishetstuk ten einde.Niets anders dus dan de geschiedenis, ik had haastgezegd het
verhaal, van de verovering eener stad en het tegronderichten van

hetregeerend stamhuis,zondereenige leidendezedeljkegedachte,
bjna zooals in den Gysbreght,aan welk stuk Zungchin in de
verte herinnert; swat alles,''geljk Yan Lennep terechtopmerkt
(X D.,bl.559), wat alles zeer akelig is,doch niemand byzonder
treftqwant niemand bekreunt zich om dien keizer en zjn lafen
hofstoet, die niets gedaan hebben.om den overweldigden troon te

verdedigen;terwjlbovendien de soortvan dood,diepruimeboomen

3xOAH.''
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en die kousebanden onwillekeurig de lachspieren in beweging

brengen, in plaats van een traan van medeljden aftedwingen.''
Toen volgden n0g drie vertalingen uit het Grieksch; terstond

na Zungchivt, in 1666, Ipgenie ïyl Tawren;iwee jaar later de
Fenieiaansche, beide naar Euripides, en H erculen ïs Trachin van

Sofokles,over welke vertalingen wj hier nietteoordeelenhebben.
In 1667 had hj zjn laatste oorspronkeljk treurspel Noah PJ
ondergang der E erste W eerelt geschreven. H et gstichtzaem ''doel,

daarmee beöogd,was,geljk hj indeopdrachtzegt(X1D.,bl.26),
een voorbeeld van Godts rechtvaerdige oordeelen, ten nutten
spiegel der aenschouweren , openbaer ten toon te stellen.'' Zien

wj,h0e de dichter zich van zjne taak gekweten heeft.
Het geheele menscheljk geslacht, gedurende eene eeuw tot
berouw aangemaand, eindeljk om zjne ongerechtigheden van den
aardbodem weggevaagd,datisongetwjfeld eenebjuitnemendheid
tragische gedachte. Maar was zj, in de verhoudingen, die zj
eischte, in een drama te verwezenljken? Zeker nietzondereen
helderbewustzjn van de eischen van Drama en Tragedie.
Hetgeheele menschdom kan natuurljk alleen vooronsoptreden
door enkelen vertegenwoordigd. H eeft Yondel zoodanige vertegenwoordigers gekozen,in wier handelingen hetalgemeenezedebederf

zpö uitkomt,dat wj een duideljk inzicht krjgen in die geheel
bedorven maatschappj,waardoorde straf gebilljktwordt,terwjl
wetoch doordepersoonljkheidderheldeneerwordenaangetrokken
dan afgestooten?Ditvaltte betwjfelen.
Eene eerste fout, waarin de dichter ook hier weer vervalt, is,

datdegrootvorsten degrootvorstin,diedemisdadigemaatschappj
vertegenwoordigen, niet handelen. Er wordt wel over hunne ver-

grjpen gesproken, maar men ziet er niet veel van. Buitendien,
hetgeen er ons van wordt m edegedeeld, is in 't geheel niet van
dien aard , dat ons de straf evenredig m oet voorkom en aan de
tekortkomingen, die toch wel gruweldaden hadden behooren te

zjn. Daarbj komt,dat die strafalsindshonderdjaarisaangekondigd: zj is dusnauwell
jks als eene vergelding aan te m erken
voor hetgeen zj persoonljk misdreven,en ditverzwaktnatuurljk
de tragische belangstelling in zeer sterke mate.

En waarom worden zj eigenljk gestraft? Omdathunne levens20*
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opvatting verschilt van die van een Asceet. Want men verlieze
niet uit het oog, dat Noah ons wordt voorgesteld als een middeleeuwsche vertegenwoordiger van het ascetisme,
"Die noit wou luisteren naer 't vleien van gemack,
Terwijl hy "t lichaem temt, en schuw van huis en dack,
Blootshoofts, en barrevoets , met moedcrnacckte been en ,
In ope lueht, langs "t velt, door "t slijck en scherpe steenen
De raeuwe voeten quetst, in "t waschbadt noit gestooft.
By wijlen slaet hy eens een sehaepevaeht om "t hooft
En schouders."

Achiman, de Grootvorst, wordt OTIS daarentegen geschilderd als
de vertegenwoordiger van een levenslustig, naar zingenot hakend
geslacht, dat zich weinig bekommert om een "hier namaals,"
waaraan het eigenlijk niet gelooft. Zoolang evenwel die philosophie
niet tot gruweldaden voert, kan ze, op het tooneel vooral, hen
niet zoo bijster strafwaardig doen voorkomen. En wat wordt hun
als het grootste, ik zou haast zeggen bet eenige vergrijp toegerekend? Dat zij toegeven aan de, ook bij de J oden in zwang
gebleven, veel wijverij.
"Te reuckeloos verhangtghc

11'Y

ziel aen schoone vrouwen ,"

roept de boetgezant hun toe; en dat is de "oorsprong der elende."
De galanterie is de bron van zooveel ander kwaad: daaruit is een
geslacht voortgekomen, dat
" boosaerdigh
Een pest en vlegel streckt van 'It mcnschelijck geslaeht,
Een afkomst, die noeh wet, noeh recht, noch regel acht,
Geene andre Godtheit kent dan "t zwaert, op zy gehangen.
• • • • • • "t Gewelt, een afgodin,
Geeft wellust, eel' en staet, en sleept den rijckdom in."

Maar van dat alles blijkt nauwelijks iets; ja, zelfs met de veelwijverij schijnt het, gelijk wij straks zullen zien , ook niet al te
ernstig gemeend.
Achiman haalt de schouders op over den ouden man, die zich
"verkort
Dit leven met vergeefs te huilen en misbaeren."

Hij kenschetst hun verschil in zienswijze aldus:
"Zy neemen 'It hier te naeu , of wy te ruim."

:XOXS.10

300

Intusschen, als hj bericht krjgt van een ongewonen springvloed, begint hj te twjfelen, of Noah misschien de waarheid
voorspelde,toen hj meteen zondvloed dreigde. Hj denkt eraan
zich met Lamech's zoon te verzoenen. Urania, de Grootvorstin,
komt daar tegen op: eerst m et ironie, dan met een beroep op

zjn verstand.Maar hj is geheelmoedeloosen heeftberouw,dat
hj,ter liefde van haar,schatten en kostbaarheden heeftbjeengesleept;want
1,Zy slickt een weerelt in,aen ringen,en cieraet,
eTuweelen,perlen,gout,gesteente,en pronckgewaet--'

Eindeljk herinnert zj hem aan de eerste tjden hunner liefde
en werpt ten slotte den ondankbare hare kostbaarheden voor de

voeten,terwjlzj hem toeroept:
Ghy trouwelooze, ga nu heen,

Ga heene,bergh uw li
jfin Noahsbeestekist.''

Tegen die hooghartigheid is hj nietbestand en htjbuigtzich
weer onderhetzoetejuk.
W il men zich een juistdenkbeeld maken van dattooneel,men
hoore Vondel zelf.
Urania.
Ghenadighste,heetdituw gasten onderhouden?
Achiman.

Nu stortmi
jn staet,waeraen alleAsianen bouden.
Urania.

Watonraetjaeghtu naeronscedren lustbosch heen?
Achiman.
ft Geberghte en 't laege lant,in 't harnas tegens een.
Urania.
W at 's oirzaeck van krackeel? zy leefden eerstin vrede.
Achiman.
Dees droeve lantplaegh sleepteen'staertvan plaegen mede.
Uranla.
De kudden weidden eerst gerust in 't groene velt.
Achiman.
Aertsvader Noah heeftdien springhvloet lang gespelt.
Urania.
Begintghe Noalls droom ,een klucht,geloofte geven?
Achiman.

lletwaterri
jst.wie kan dewaerheittegenstreven?
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De zee vloeit herwaert aen.al'tlantvolck schreit om hulp.
M en dientte vlughten,eer de zee ons overstulp'.
Urania.
Zoo dientghe in Noahs kist uw leven flux te bergen.
Achiman.
Datkomt van vrouwenminne,en 's hemels roe te tergen,
Uranla.
De vrouwen draegen dan de schult van deze straf?
Achiman.
De vrouwen dom pelen al't menschdom in een graf.
Urania.
Het water kon weleer een lantgewest verdrincken.
Achiman.

Nu schi
jntald-aerdtklootin den afgrontwech te zincken.
Urania.
Natuur regeert het a1.dees stuurvrou zit aen 'tstuur.
Hetvloeiende elementvolghteeuwigh zi
jn natuur,
En komtvan boven naerzi
jn middelpunttoerollen.
A chiman.
Nu steigerthetten bergh.Dc m uren staen geswollen.
Urania.
@

@ Laet zich onweetenden vergaepen
A en beelden van een wolck,ofschricken voor een'schicht
En staertstar,root van vier,en schittrend wederlicht
V an blixem straelen,en het baldrep van den donder;

Metzulck een staetgri
jnshoudtmen kleenekindersonder
1)e roe:maer wie natuur in 'twercken onderkent,
Beseftwaer zy begint,en voortstapt,en volendt.
Gy plaght de liefste al uwe opmerckinge in te scherpen,
En rietze zich natuur gehoorzaem onderwerpen,

1)e dertletoghten wi
jsinvolgen meteen lust.
Zoo voelde 'tli
jfgeen smart:zoo bleefdegeestgerust:
Terwi
jlmen,tusschen wiegh en graf,bevri
jtvoortreuren,

Gebruickte alwat den mensche in 'tleven magh gebeuren:
En wortghe nu misleitvan eenen guighelaer,
Belachen van elk een,om trent de hondertJaer?
Acbiman.

W y volghden u duslang,helaes,geli
jck een slave.
U w schoonheitstaetons dier.
Uranio.
Dc sclloonheit is een gave
A en weinigen gegunt.

XOXS ''
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Acbiman.

W y zi
jn doorhaermisleit,
Vervallen in Godtstoorne.ô smart,ô onbescheit!
O schendigh misbruick van veelschoone vronwen t'zamen!
*

@

*

H etis geraên dat ik uw bedtgenootgchap vlught',

Geli
jck een adder,die bevrozen,na *etverwarmen,
Een die haer koestertin den boezem ,onder d'arm en,
Naer 't slaepend hart steeckt,en in zi
jnen slaep vcrmoort.
Verleister,toveres,wattovergri
jnsbekoort

Mi
jneoogen,datzeblintop schoonheitzich verslingeren!..
Urania.
lndien u ftlastren lust,beschuldigh ons met reden.
Acbiman.
De vrouwenmin alleen is oirsprong van al't quaet.
1ck gorde in haren dienst,niet wettigh,als soldaet

En grootvorst,'tzwaertop zy,maereergeli
jck een roover
De landen stroopende,gafu den roofschat over,
En gootin uwen schoot,tot*s nabuurs harteleet,
Den nooddruft,die hem stontop arbeit,bloet en zweet.
Urania@
Zoo droegh de lantsheer schult,en d*onderzaetmostbloeden?
Acbiman.
O m uwe hoovaerdy te stercken,en te voeden,
U w hoofsche pracht en praelen dartele overdaet
Te houden in haere eere,en achtbaerheit,en staet.

Mejoflkrlaetzich metden nootdruftnietgenoegen.
De heer m aeit 'sandersoogst,al zou *er 't hartafwroegen.
Zy slickt een weereltin, aen ringen en cieraet,
Juweelen,perlen,gout,gesteente,en pronckgewaet.

Haerdartelheitbedi
jtby 'sarmensbloeten traenen
En jammeren.zy leertden wegh terboosheitbaenen,
M et woecker en geweltinsleepen w at m en kan.
Zoo Godt de weereltstraft,wie is hier oirzaeck van?

1TMrschoonheit,slechtseen schi
jn van schoonheit,in hetleven.
Ghy weet afzichtigheit een'glimp, een verfte geven,
Gebreck tfontveinzen,en beguighelt ons gezicht.
Avie,door *tontveinzen ziende,u ditmomaenzicht licht,

Beklaeghtdathy zi
jn zielverhingh aen goude snoeren
Vanjofrevlechten,diekranckzinnigen vervoeren.
Urania@
Is ditu danckbaerheit voor lang genote deught?

Heelanderszongtghe,toen wy fteêlstvan onzejeught,
De roos des m aeghdoms,voor den daeu noch toegeloocken,
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En 'slevens dageraet,noch nllchtre en OnbeSP1
*OOCken,
U oflerden daer ghy,van top tot teen verzaet,
Verrucktwiert buiten u door w ellust,zonder maet.
W y hingen,montaen m ont,en arm in arm gestrengelt,
Twee zielen beide in een gesmolten en gemengelt.
W at zwoertge niet!de-zon van straelen eer beroot
Te zien dan 't m innevier in uwe borstgedooft.
Isdithetjaergety der bz-uiloftsstaetsieeren,
M et reuzen,maghtigen,geweldigen,en heeren,

Steeckspeelen,renstri
jt,en tooneelprachtnoitvoorheell
Zoo heerli
jck toegerust!de morgenzon bescheen,
Noch zagh,opri
jzende uithetheldere oosten nimmer
Zoogrooteen heerli
jckheit,noch schooner vrouwentimmer:
Daer hYy,deschoonstevan ftopwassende oostenri
jck,
Ons zouden zetten op hetbruitsaltaerte pri
jck,
En,blaeckende onderling van minnegloet,verzaemen.

Durfnu de grootvorstduszi
jn grootvorstin beschamen
V oor al de weerelt!och een scllantvlack,eene smet,
Metgeenen oceaen te wisschen uitons bedt.
Ghy rouwelooze,ga nu heen:vervloeck de vrouwen:
Verlaetze:maer ick zweerhetza1 u eeuwigh rouwen.

Daerleggen oorcieraên,de trouring,van mi
jn hant
Gestreecken,in hetsli
jck,juweelen,halskarkant,
Uw vrybuit,ons tergunst,behaelt alPonrechtvaerdigh.

Tastaen,en eigenze u:wy zi
jn deze eeronwaerdigh.
Ghy waertte lang verleit,vervoert door vrouwelist.

Ga heene,bergh t
&w li
jfin Noahsbeestekist.
Acltiman.

W atraet,helaes,watraet?hetschi
jnthaerernsttescheiden.
Och liefste,sta een poos.
Urania.

De ti
jtverbiettebeiden.
Hetwaterri
jstten bergh.bidtNoah om gena,
En bergh uw leven,eer de zon te water ga.
Achiman.

fk Beken,hetismi
jn schult,en wilze dubbelbceten.
'k Verneêrme ootmoedigh aen hetouter van uv-voeten,
V an uwe schoonheit,waert gedienten aengebeên.
L-rcnfc.
Zoo spraeckghe flus niet.
Achiulan.
Oc11ick wertvervoert,bestreên

Van wederzy,geli
jck een bergheick,outvan daegen,
M et eenen lantorckaen ter neder wort geslagen.
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Uw liefde rucktme hier,daer Noahs dreigement.

Hy isgenadewaert,die zi
jneschultbekent.
Urania.
Rechtschape helden staen geen vrouwen ter genade,
En vrouweliefde wordtgekocht met schande en schade.

Van wederzi
jde dreightu een gewissedoot.
W at scheelt het ofghe sterft in eenen vrouweschoot,
Ofin het water? zoeck geene adder aen te queecken,
Die u al slaepende het hart dreight afte steecken.
Achiman.
Te reuckeloos is m y een onheusch woortontslipt.
Een onderlinge min wortnimmer naeu bestipt.

Zi
jkan ten minste een woortverteeren en verduwen.
Urania.

Een jofrenhaeterleerein ti
jtseen adderschuwen,
En duizent plaegen,door een overtolligheit
Van vrouwenm onstren,al de weereltdoor gespreit.
Achiman.
W aer vintmen balssem ,om dees hartquetzuur te heelen?
Urania.
Gy hoeftme langer niette vleien,niet te streelen,
Verloochenaer van liefde,en toegezwore trou.
M eineedige,verlaetme,en kies een liever vrou.
Achiman.
Gebeurtme langer geen genade te verwerven;
1ck troostme van uw hant,op staenden voet,te sterven,
En legh dien blooten dolck voor uw e voeten neêr,
En ruck den boezem op.ghy m ooghtm et dit geweêr,

Ditkoudelemmervry mi
jn brandend hartafstooten:
Of weigertgy 't,verkies uit al dees bedtgenooten
D e strengste,die het reehtuitvoere streng en straf,
Naerdien ick u te brusk in 'thart dien smaetsteeck#'
zt/.
UrJNI
'J.
1ck nem e u in genade,uit enckelmededoogen,

Omhelzeu a1svoorheen.ghy hebtmi
jn hartbewogen.
Steeck op,steeck op den dolck,en overleefmi
jn ti
jt.
Hervatuwe eerstetrou,in *taenzien van den ni
jt.''
Men za1 wel niet ontkennen,dat dit tooneel even levendig als
boeiend is; doch het verhoogt onze achting niet voor den geheel
onzelfstandigen sensualist. Van den anderen kant echter komt er
weinig in voor, datop gepleegdegruweldadenwjst.Eriseigell
ljk
ook geen sprake van veelwjverj:Urania i
s en bljftvoorAchiman
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de eenige,innig geliefde vrouw.W è1wordtin hetvolgend tooneel
over het alof nietvoegzam e der polygamie getheoretiseerd;maar
dat is niet voldoende om den indruk weg te nem en,datde grootvorst hetgeheel metN oah eens is:
W atisnatuul'
ltjcker dan tweeverliefdeherten,
Verknochtdoor eenen bantvan ongeschende trou!''

Maar de driften zjn gaande geraakt,en de grootvorsten trachten
den brand te steken in Noah's Arke, welke toeleg hun echter
mislakt. En als nu de aartsherder kom t verhalen , welke verwoestingen de bruischende watervloed aanricht, en h0e aller leven

bedreigd wordt, werpt Achiman den rjksstafweg en ook Urania
vervalt t0t wanhoop. Ten slotte verschjnt de wraakengelUriël:
4e Vorstin smeektom genade,maar hj roepthaartoe:
Dees naklaghtkomt te spa.

Vertrecktuitonsgezicht.ghy zi
jtin df
ongena
Te diep verzeilt;doch kom tghy m etberou te sterven,
Zoo kuntghe,hier gestraft,genade om hoogh verwerven.'f

Mj dunkt,dat het aangevoerde voldoende de uitspraak rechtvaardigt, dat deze tragische stof onder Yondel's handen geene
waarachtige tragedie geworden is.

Het kon ons doel niet zjn Vondel'streurspelen in alle bi
jzonderheden te ontleden en te beoordeelen : daartoe ontbrak het hier
aan ruim te. M aar dat was ook niet noodig. W aar het vpör alles
op aankwam , was, in het licht te stellen, of Y ondel al dan niet

een juist inzicht,oflieverde kunstenaarsintuïtie had betrekkeljk
den aard van dram a en tragedie. En z0o we de ondankbare taak

hebben volbracht, in de meeste zjner tooneelstukken het gebrekkige der opvatting aan te toonen,dan was het zeker niet om
het treurige genoegen te smaken een groot Dichter eenige mis-

slagen te kunnen verwjten,om paan zynen lof te knabbelen.''
Maar wj meenden het aan een man a1sVondelverschuldigd te
zjn, ons oordeelmetbewjzen te staven;terwjlvan den anderen
kant onze aesthetische opvoeding,o0k onderhetbeschaafd publiek,

achterljk genoeg isom te rechtvaardigen,datwj de eischen der
tragedie watmeer in bjzonderhedenin hetlichtstelden.
Nu wj een overzichtvan Vondel'sdramatischen arbeid hebben,
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kunnen wij beter vatten, wat hij zich eigenlijk onder eene tragedie
dacht. Dat handeling er de hoofdzaak, de ziel van was, zooals
zj]n leermeester tot vervelens toe herhaalt, heeft hy niet in het
cog gehouden. Hy meende, dat niets anders werd vereischt dan
de dialogische voorstelling van een treffend geval: bij voorkeur
de "veranderingen van Staeten en doorluchtige personaedjen ,"
zooals de brand van Amsterdam, de val van Faeton , de dood van
Burgerhart. Vandaar dan ook , dat hy het tweede boek der Aeneis
van Virgilius noemde "het wijt befaemde Trojaensche treurspel,
vol hartroerende treurspeelen" 1). Daarop, zegt hij in de opdracht
van Zungchin (X D., bI. 494), "draven de treurspeelen doorgaens
ten tooneele, die, naer datze van te grooter nadruck zijn, te
heerlijcker boven de minderen uitsteecken." Om die reden stelde
hy Adam in Ballingschap en Noah, waarin de ondergang eener
geheele wereld, of de verdoeming van geheel het menschelij k
geslacht geschilderd wordt, boven aIle andere.
't Valt niet te ontkennen, dat, bij zoodanige opvatting het
tragische aIleen gezocht wordt in eene schildering van smart en
Iijden , die op pathologische wijze de zenuwen der toeschouwers
schokt. Maar' wat droevig en aandoenlijk blijkt, is daarom nog
niet tragisch. Het medelijden , hetwelk lichamelijke smart, eene
wond of beenbreuk, opwekt; zelfs dat, hetwelk wordt teweeggebracht door wat Vondel, met Heinsius, noemt treffende "staetveranderirtge ," is nog het medelijden niet, dat de tragedie beoogt.
Het waarachtig tragische ontstaat eerst daar , waar de van het
heldenkarakter onafscheidelijke eenzijdigheid tot handelingen vervoert, die den ondergang des helds doen voorzien. Het daardoor
opgewekte medelijden is niet meer het gewone medegevoel uit het
dagelijksche prozaleven. En juist in den ondergang der mensche19ke grootheid, in die "staetverandering ," die niet zonder eigen
schuld wordt geleden, openbaart zich de kracht, de macht der
Voorzienigheid, de verzekering der zedelijke wereldorde ; en daarom
~aat de smartelijke aandoening van den toeschou wer in een gevoel
van verzoening, van berusting over, des te on vermengder, naarmate de tragische personage zelf zich meer helder bewust is, dat
hy zijne straf verdiend heeft.
j

1)

In de opdracht aan P. H. De Graef, Werken, VI D.,

u,

717.
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Met de noodzakeljkheid van datverzoenende bestanddeelbljkt
Vondel in theorie bekend (boven, bl. 222);maardathj er zelf
niet van doordrongen was, volgt even duideljk uithetfeit,dat
het zoo dikwerf in zjne drama's ontbreekt. En ziet,omdathj
niet voelde, dat het l0t van den tragischen held in het Dram a

hoofdzakeljk bepaald wordt doorde eigenaardigheden zjner individualiteit,waardoor de hartstocht,welkehem beheerschtjuistop
dedaad,welke hj pleegt,moetuitloopen,daarom kwam heto0k
niet bj hem op:de karakters zdô te schilderen,datzj onsde
noodwendige wording verklaren van de daad,in den vorm waarin

zj geschiedt, en geen anderen. Zoo nauw hangt deuitwerking
der deelen met de opvatting van het geheel sam en.

Het is dat minder juiste inzicht van den Dichter,datde veroordeeling zjner tooneelstukken wettigt, ja, eischt. En het zj
nogmaalsherhaald,datwj hem daarmeegeenonrechtdoen.Vooreerstvoldoethj in de practjk doorgaanszelfsnietaandeeischen,
die men in zjn tjd aan de tragedie stelde;ofschoon hj ze ook
in theorie beaamde.Alaar wj doenhem ook geen onrecht,wanneer
wj meereischen dan watin de stelsels van zjne dagen misschien
voldoende geacht werd; wanneer wj ons bj de beoordeeling op
een ander standpunt plaatsen dan waarop hj stond. W j veroordeelen niet,omdat zjn tooneelwerk al of nietaan zekere willekeurige eischen van deze of gene school voldoet; mxar om dat het

kwaljk overeenkomt met datgeen,wat alleen het Drama overal
en te allen tjde aantrekkeljk en genietbaar maakt. En men vergete niet, dat het publiqk van Vondel's dagen,zj hetook met
minder helder bewustzjn,en in anderen vorm ,datzelfde oordeel
heeft uitgesproken. Hetbleefbj de tragedievan Vondelkoud en
ging er ter nauwernood m eer heen.
Te laat,om er in mjne beschouwing over Vondel's treurlpelen
doorloopend gebruik van te kunnen maken,gewerd mj de vljtig
bewerkte studie van Dr. Jan Te W inkel over Ilbndel als frevr-

speldichter 1). Zj z0u mj zeker wjziging in sommige onderdeelen
hebben doen m aken , waardoor evenwel geen verandering in de
hoofdstrekking van mjn betoog zou zjn gebracht. lk mag echter

1) Zi
j maakt het tweede stuk uit van zi
jn werk,getiteld:Bladzl
jden uit
de Geschiedenis der Ned.Letterk.,b1. 135- 343.
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dit gedeelte van mjn onderzoek niet besluiten zondereen enkel
punt uitdie verhandeling te bespreken.
In den meest beleefden en bescheiden vorm geeftDr.TeW inkel

te kennen,dathj hetnieteens ismetmjn oordeeloverVondel's
dramatisch talent. Ja,hj verwjt mj, dat ik den dichter groot
onrechtdoe.Zien we,wie van onsgeljk heeft.
W aarom,vraagthj,boeien Vondel'streurspelenpvelebeschaafde
menschent aan wie m en geen goeden sm aak kan ontzeggen , niet

meer?'' (b1. 227). Omdat men ze toetstaan peigen subjectieven
sm aak.''- sM en herinnertzich bekende dramatische regels,waar-

aan zj niet meer voldoen,ofbepaalterzich toe,de stukken te
vergeljken met andere stukken, welke men wèl met genoegen
heeft gelezen: stempelt de punten van afwjking met den naam
van gebreken , en maakt de gevolgtrekking : in hun geheel, d.i.
alstreurspelen zjn Vondel's stukken gebrekkig.''- sEn dat is de
roote fout-''

A1s het oordeel alleen rustte op de vergeljking met andere
stukken,dan kon de schrjver welgeljk hebben. Zjn betoog is
evenwel te veel op ditgedeelte zjner argumentatie gebouwdqen
hj vergeet, dat hj o0k gewaagd heeftvan zekere vbekende #rlm atische regels,'' waaraan die heterodoxen vinden , dat Y ondel's
stukken Xniet meer voldoen.'' En daarop kom t het toch hoofd-

zakeljk aan.
Hj erkent (bl.223), dat zoo men Yondel palskarakterteekenaar'' m et Shakespeare vergeljkt,onze dichter oeen zeermager
Eguur'' maakt, en rmen geneigd zou zjn hem een zeer zwak
dramatisch schrjver te noemen:als'' let we1 rmen maar
overtuigd +@S, dat ieder soort van dram a volstrekt OP dat van

Shakespeare moetgeljken.''
M aar wie heeft dai beweerd ? lk zeker niet. M aar ik houd vol,
dat e1k drama, classiek of rom antisch, za1 het ons kunnen bebagen , aan zekere wetten moet voldoen , die in het wezen van het

drama zjn geworteld. W aar het op deze wetten aankomt,gaat
hetjdunkt mj, niet aan,eenvoudig den aangehaalden volzin te
besluiten met deze woorden: 5Vondel's drama's zjn geheel iets
anders,eneischendusookeenegeheelanderewjzevanbeschouwen.''
In Yondel's tjd zeimen:handeling isde zielvan hetDrama;
en wj spreken nietanders.
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Toch zpzfmen zïc/lbedrogen vinden,indien Azl:zlhandeling alleen

PJ iït de eersteJlîtlfff,
s b'
j Vondel z/
Jïld: zoekeït.'' llet is Dr.Te
W inkel, die 0ns dit op bl. 224 verkondigt. pEen tooneelstuk van

Vondelkan hetbestvergeleken wordenbjeeneharmonischaaneengeschakelde rj van beeldengroepen,een grootbeeldwerk,dateene
geschiedenis voorstelt. Ieder fragm ent er van is als 't ware een
groep of een tafereel. De personen , die optreden , schilderen zich

zelfofgeven in eenverhaalonseenebeweegljkeschilderjtezien!''
En h0e schilderen zj zich zelf? Leestbl.222. Nadatis aangewezen,dat Yondel de personen in zjne stukken we1vergeljkt
bj flguren eener schilderj,volgter: sEvenalsde schilderin de
eerste plaats het uiterljk voorkomen zjnerpersonen trachtweêr
te geven )en van hun karakter alleen die trekken kan aanduiden ,

welkezich dooreenezekeregelaatsuitdrukking,liefsteenbljvendell
Illooi in het gelaat, openbaren, zoo ook besteedt Yondel zjne
grootste kunst aan het schilderen van het uiterljk voorkomen
gjner helden: en doet hj alleen sterk sprekende karaktertrekken,
a1s onveranderljke eigenschappen zjner helden,goed uitkomen.
F'
jnheid '
ptzzl karakterteekening, vooralhetweergeren ran de gelei#6!/
4
7/
:: ontwikkeling der karakters,moetmen,ô'
fjhem nietzoeken.
In de àvzl.
sf om een ingewikl
celd karqkter te pAlfJ8#6/l,ett de .
sr/zzlezlwerking der deelen te doen zï:/l - het geheim . ran Shakespeare

lteeft /1# hetnietrer gebraehtJ''
maar hetVJJ.
g er hem 00k zlïdfom
te#pezl.H,
j wildereeleeryp/ct
sfït
:c/lroorstellen,water metdepers'
pAl6s in z#'
Al:stukken gebeurde,dan de#rfy/p:er6zlevtlàvlddq
çrdtfdzld'z
l
opgeven) die /lpzl z'
tts PJzpp deden handel
en.''
Ik laat daar,dathetpuntvan vergeljking nietjuistdoor den
criticus isuitgewerkt,daarhj sdienbljvendenplooiinhetgelaaty''
die aan de beeldhouwkunst past, op de schilderkunst overbrengt,

wier karakter juist beweegljkheid is. Maar ik druk destemeer
op de hier aan Vondelontzegde Fjnheid rcp.karakterschildering.
ln geljken zin spreekt hj ook later,bl.272:rlletPaseha is
voor ons hoogst belangrjk....omdatheta1streurspelen drama
type van Yondel's treurspelen mag genoem d worden .... In geen
stuk komt het karakter van Yondel's tragische kunst over het

algemeen zo0 duideljk uit, als in dit.'' En waarin bestaat dit
karakter? Op b1.275 leest men: rDe personen in het stuk betee-

kenen weinig en zjn niet gekenmerkt door scherp geteekende
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karakters, intrigue ontbreekt er geheel aan,zelfs de ontknooping

mag op haren naam eigenljk geene aanspraak maken.''
Alsik deze stellingen Overweeg,dan k0m ik mj zelfnietalte
overmoedig voor, wanneer ik verklaar,datik er niet door over-

tuigdben,datik mj bj debeoordeelingvanVondelalsdramatiseh
Dichter op een onhoudbaar standpunt plaatste.
Zie ik zoo verkeerd, als ik meen te ontwaren t dat Dr. Te
W inkel mj ei
genljk,tegen wilen dank,volkomen geljk geeft?
Dat, wat ervaring en analyse ons geleerd hebben tot de m eest

noodzakeljkeeigenschappen vanhetdramatebehooren,handeling64
karakterteekeningtzonderwelkeeendramaonmogeljkdengewenschten indruk kan maken bj eenigpubliek,- daarnaarheeftVondel,
volgenszjn getuigenis,nietgestreefd.W athjheeftgewild:iseenvoudig (bl.229)seene opeenvolging van beeldengroepen en schilderingen van tafereelen ,die m et elkaar eene geschiedenisvoorstellen.''
Dit is volkom en waar. Doch is dit genoeg om iemand te bevredigen ? lk zeg niet hem , die over de natuur van het Dram a heeft
nagedacht; m aar elk schouwburgpubliek, dat toch alleen belangstelling kan gevoelen voor hetlot van menschen,die waarachtig

menschen zjn,met eene sprekende individualiteit; en datalleen
dan m et ingehouden adem ziet en luistert, a1s die menschen handelen onder den m achtigen invloed van den hartstocht; a1s het
met een beklemd hart den aioop te gem oei ziet van dien bewogen

handel,dieden eenzjdigen held ten verde#rvemoetvoeren?
lk durf hierop in gemoede geen bevestigend antwoord geven.
Ten slotte erkent de schrjver 0ok nog, datVondel,ofschoon

hj zich met alle kracht op de studie van Aristoteles en zjne
commentatoren geworpen had , evenwel ver beneden de tragedie

der Ouden gebleven istomdat(bl.316)shj van den eenen kant
hen al te slaafs als op den voetvolgde,terwjlhjvandenanderen
kant niet genoeg was doorgedrongen in hetwezen hunner kanst.
De oorzaken , waardoor V ondelbeletw erd, treurspelenteschrjven,

die in alle opzichten de vergeljking met die der ouden kunnen
doorstaan,zjn door Camperm.i.juistopgegeven1).Vondelvatte
de tooneelwetten van Aristoteles te veel naar de letter,te weinig

naarden geestop. H'
j had zeaangeleerd,nietpwsïd'
lrv/roor zich
:) P.Camper,Dissertatiode.TustoVondelio,Poeta Tragico.Lugd.-Bat.l818.
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ontdekt,met dit gevolg,dat,waar hj ze toepaste,ze hem eer
belemm erden dan voorthielpen.''

Heb ik iets anders geleerd? Het is verraseend,hoe wj langs
verschillende wegen tot dezelfde slotsom komen.Ik mag dus voor-

alsnog mjn oordeel handhaven,datVondelop dramatisci gebied
geen meester is geweest.

Niet al zjne stukken zjn ten tooneele gebracht; en van de
m eeste, die werden vertoond, is het nooit tegengesproken , dat

ze zich nimmer in grooten toeloop mochten verheugen1). Brandt
echrjft dit alleen t0e aan uitwendige oorzaken. Hetismeerdan
waarschjnljk, dat de hevige predikatiën van Ds. Wittewrongel
en anderen vele vrom en van het bezoeken van den Schouwburg

terughielden, vooral wanneer daar rBjbelstof''werd behandeld.
Uit Vondel's Tooneelschilt weten wj, h0e de dominéstegen het
tooneel in 't algem een en tegen aan de Schrift ontleende onder-

werpen in 'tbjzonder bleven uitvaren;maar nieteen iederliep
aan den leiband van de predikanten.

1) Onderstaand li
jstje, door den Heer J. H.Rössing opgemaakt, uit
W ybrandfs mededeeling in de Dietsche W arande, geeft aan,hoe dikwi
jls
ti
jdens het leven van den dichter zi
jnetreurspelen op den Amsterdamschen
Schouwburg zi
jn vertoond.Hetjaartalwi
jstheteerstejaardervertooning aan.
1638. Gysbreght rcn Aemstel y @ @
@@ *
l19 maal.
l638. .Tose.fof So
fompaneas,(vertaald uithetLati
jn van
64
Hugo deGroot). . . . .
.. .
1639. El
ectra,(vertaald uithetGrieksch van Sophocles). 32 !,
1640. .Tose
10
ph in Aky
kylen
Ongev.
1640. .Toseph in Dof/lcn
44
164l. De Gebroeders.
46
l647. D6 Leeuwendalers.
5
l650. Salomon .
29
1660. De Maegbden .
5
2
l655. Luct
/er .

l652. Salmoneus
1659. .leptha . . . . . .
1660. Davld in Ballingschap .

l660. Samson . . . .
1661. David herstelt. . .
1663. Batavlscbe Gebroeders
l665. Palamedes . . . . . . . . . . . .
1665. Edi
pus vertaald uit het Grieksch van Sophocles.

7
l1
5
3
5
3
3
3
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Vondelzelfbeklaagde zich:naar 'tschjnt,datJan V0s,Hoofd
of Bestuurder van den Schouwburg zjnde,derollenzjnerstukken
aan onbekwame sgelers gaf: die daarenboven zin ongerymde en
oude verslete klederen''ten tooneele kwamen l
). Ditz0u geschied

zi
jn uit nydicheit, of, zooals Brandt het uitdrukt,omdatVos
er op uit was rzynen roem te vergrooten , met anderen te ver-

kleenen.'' Daaraan schreef hj 't voornameljk toe, dat er bj
Vondel's stukken sweinig toeloops volgde.'' Zou men evenwel de
zaak niet kunnen omkeeren, en de vraag doen, of de weinige
zorg aan de vertooning besteed, o0k een gevolg was van den
geringen toëloop , dien deze treurspelen verwierven? W elke reden

bestond ertoch voor Jan Vosom jaloersch te zjn? Hettreurspel,
waarmee hj in 1641 zjne loopbaan begon, werd uitbundig toegejuicht,bleefop hettooneel?en verwierfhem zulkeennaam ,dat
hj kort daarop door Burgemeesterst0tRegentvan den Schouwburg benoemd werd. Buitendien stond hj met Yondel op een
goeden voet2). Hj noemthem rden Koning derPoëeten''3). Wj
zagen (bl. 151) hOe hj hem in 1646 tegen zjne belagers verdedigde;en hoeveelhj in 1653 alstooneeldichtermethem ophad,
bljkt uit het vers,dat hj maakte op Vondel's beeltenis,in dat
jaardoor GovertFlinck geschilderd,waarin hetheeti):
!!De treurtooneelen zi
jn doorditvernuftherbooren
En daavren doorzi
jn pen voltraanen,bloedten gal-''
Toen ,de Burgem eesteren en Regeerders der Stadt Am sterdam
't vertoonen van Yondels Saloknozt met haar Ed. byzyn vereerden,''

(waarschjnljk bj de eerste vertooning in 1648) heette Vos hen

welkom met een gedicht, dat een lofdicht op Vondel was, waarin
onder anderen gewaagd wordt van svan Vondel's fenixveêr,''

waarmee hj Salomon gemaald hadô). In datallesisgeen zweem
van njd te ontdekken.
Het is waar, na 1659 vinden wj geen spoormeer van onderlinge welwillendheid tlzsschen de beide mannen , en het kan geen

1) Zie Brandt,Leven rcn Volldel,bl.89;en verg.Dr.G.Penon,Ilistoriscbe en bibliograpbiscbe Beschouwing rcn Vondels Hekeldichtelt,b1.l96 l99.

2) Zie beneden,Hoofdst.X.

3) Gedichten, I D.,b1.797

#) Aldaar,I D.,bl.l55.

5) Aldaar,11D.,b1.457.

aoxcitl?t-oE'r,i'
Yed.Letterk.,XV11e Eeuw ,11,4e druk.
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verwondering baren,dat het groote verschilvan richting Op kunstgebied hen gaandeweg van elkander vervreemd had. Is daarvan
evenwel het gevolg geweest, dat Jan Vos door onwaardige middelen V ondel's stukken van het tooneel heeft trachten te weren?

Brandtzegthet,en hj steuntdaarbj op een briefvanAntonidest
waarvan hj,uitvjandschap tegen V0s,den inhoud nog vrj wat
verscherpt heeft1). Maar ook op de verzekering van Antonides
valtnog alwatafte dingen. Over de slechte plunje der tooneelspelers kunnen wj niet oordeelen; maar wat hettoekennen der
hoofdrollen paen onbequame personadiën''betreft,ditm oetworden
tegengesproken. op het voetspoor van W ybrands heeft Dr.J.A .

Worp aangetoond2), sdatalthansin het speeljaar 1658- 1659 de
rollen van Vondel's stukken niet alleen niet slecht waren bezet,

maar dat zj door dezelfde tooneelspelers werden vervuld,die in
het treurspel Lzlrtzs en Tïfzrd) van V0s de voornaamste rollen
hadden. Nu is het mogeljk, maar niet zeer waarschjnljk, dat
dit later anders is geworden. Im mers waar, zooals dat aan den

Sehouwburg hetgevalschjnttezjngeweest,eenbljvendpersoneel
is,wordt de rolverdeeling slechts zeer zelden veranderd. A1 is het

dus niet zeker, toch schjnt het wel, dat deklachtvan Yondel
over de pnydicheit'' van den ander op niet zeer vasten grondslag

rustte.''Buitendien weten wj uitdestatistiekdoorC.N.W ybrands
opgemaakt3), dat gedurende het Regentschap van Yos de treurspelen van Vondel alles behalve van het tooneel geweerd werden ,

daarzj,zelfsin de eerstejaren na de verkoeling,telkens19,17
of 11 malen zjn vertoond,terwjlna den dood van V0s terstond
die getallen tot 2y1, 11, 0,0,0t 2 worden teruggebracht4).
M en heefthetbekende distichon:
1,àvie wroet des Amstels Schouburgh om ?
Een Akervercken bot en dom ,''

in hetjaar 1664 gesteld,en hetals op Jan Vosdoelende aangemerkt5); maar het komt reeds voor in 16596). Daar het met de
Zie Dr.J.A.Avorp,./'
cn 'UO.:,bl.l0l.
In de Dl
ktsche '
W arande,X D., b1.423 vlgg.

T.a.pl.,bl.102.

Zie hetli
jstjein W orp'saangehaald boek,bl.104.
V erg.Dr.G.Penon, Vondels H elceldichten.bl.190.
Aldaar,bl. 192.
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vertooning van den Gysbreght in verband staat, zal het ook we1
van het jaar 1637 zjn1)qen hetkan dus nietop Jan Y0s slaan.
Aan wien moet m en dan denken? Dr.Jan Te W inkelheeft 0ns
bekend gemaakt met eenlge schotschriften, waarin aan Simon
Engelbregt, die in 1637 Regent van den Schouwburg was,den

bjnaam gegeven wordt van sde man met zjn slagtanden.'' Op
hem past dus volkomen de uitdrukking Akerrercken (wild zwjn):
door Yondel gebezigd, zooals de genoemde geleerde zeer juist
heeft opgemerkt2).

Neen:zoo deSchouwburg bjdevertooning vanVondel'sstukken
ledig bleef,dan moet daar eene andere:innerljke oorzaak voor
geweest zjn;en wel deze,datdie stukken nietpopulairkondeu
worden. Daaraan ontbrak ,wathet publiek lokt:levendigheid van
handeling en hartstocht. ,,De verhevenstezedeleer,betoogend voorg'
edragen, maakt den aanschouwer geeuwerig en onverschillig''

(Snellaert). Brandt erkent dat naïef genoeg,als hj hetpubliek
verwjt, dat het de voorkeur gaf aan sspeelen, meest uit het
Spaensch vertaelt, die door 't gewoel en veelerley verandering ,
lloewel 'er som tydts weinigh kunsten ordein was,den grooten hoop
tzich aan 't ydel gezwets en den poppentoestel vergaapende) zoo
behaagden , dat m en kooper boven goud schatte,en Yondels treurspelen achter de bank wierp.''

De gedachte kwam niet bj hem op, dat hj hierde werking
eener vaste wet waarnam. Toch is het zoo, en zelfs Yan Lennep ,

die vroeger eene andere theorie huldigde3), moest dit later zelf
erkennen,toen hj schreef4):
W at zoekt de menigte wel inzonderheid in den schouwburg?
M en lette op het woord scholtwburg zelf, op datvan spectacle,van
theatrum ,m en lette op de klagt van H oratiusoverhetRomeinsch
publiek : op die van Brandt in het leven van Vondel over de
A msterdamsche volksmenigte, op die van onze hedendaagsche too-

neelkjkers en men zal vinden,dathetvolk in den Schouwburg
meer de vermaken van het gezicht dan die desgehoorskomtzoeken.
lh A ldaar,bl.193.

S) Bladzjden uitde geschiedenis der J.
Ve#.Letterk-,bl.l32 en W orp,.Tan
Ft
).
s,b1.l00,aant.3.
3) Zieboven,XV11e Eeuw,1 D.,b1.306.
A) Leren ran C.en D../.Fcn Lennep,IV D.,b1.150.

324

scilooxllEoEx vAx D;TAIL.

5l'
let is wat ongepast,dunkt mj,hiertegen alstegen een verbasterden smaak te schreeuwen. Naar mjn inzien is het even
natuurljk datde menigte dit,alsdathetkleinstenmeerbeschaafd
gedeelte despublieks ietsandersg?1verlangt.''
Voor den lezer behoudt Vondel's tooneelpoëzie altjd groote
waarde om de schoonheden van dltail,die er ontegenzeggeljk in
voorkomen.Zj muntover 'tgeheeluitdoorkrachten sierljkheid
van taal en meesterljke behandeling van detechniek derverzen.
Bovendien ontmoet men er? behalve zo0 menig dichterljk beeld of
m enige treFend uitgedrukte verhevengedachte,nietzeldenbeschrjvingen en lyrische ontboezemingen , in de verhalen en reien , die,

op zichzelfbeschouwd,meesterljke brokstukkenzjn;ja,nuendan
komen er geheele tooneelen,of,wi1 men,samenspraken in voor,

die door levendigheid van voorstelling boeien.Wj hebben daarvan
een paar proeven bjgebracht,die gemakkeljk waren te vermeerderen,indien ons bestek het gedoogde.
Maar dit alles stempelt Yondel's tragedies nog niettotpmeesterstukken-''

En a1swj nu onsoordeeloverVondelzullensamentrekken,dan
moeteu wj bekennen,dathj ons alsmenschachting ensympathie
afdwingt.IIj moge albj Hooftachterbljven in hoofsche vormen,
in geestigheid en luim , als karakter siaat hj oneindig hooger.
11i
j was, zooalsVan Lennep tereehtheeftopgemerkt,(1V D.,bl.
443) nlevendig, rusteloos, onvermoeid strjdende voor hetgeen hj
waarheid achtte te zjn, en by dien strjd niemand ontziende?
vooral zich nim mer terug latende houden door gedachten aan eigen

voordeel, aAn eigen gevaar-'' Niet zelden watalte eenzjdig,al
te openhartig; maar nooit zonder diepe overtuiging.Daarbj was
hj arbeidzaam ,nederig, opreeht, eerli
jk en braaf. Zjn geheele
leven en zjn werkgeven,alsAntonides hetuitdrukte,
Bli
jk
Van ftvroom en kuisch gemoed,zich zelfs alom geli
jk.''

En alsdichter zalniemand hem den roem betwisten van te zjn
Een paerelder PoLten ,
V an sterker geesta1s anderen bezeten,
Des Am stels roem ,n%
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zooals W esterbaen hem , zj hetdan 00k meti
ronischebedoeling,
teekende. Hollander en Amsterdammer t0t in hetmerg van zjn

gebeente, neemt hj in alles deel, wat zjn vaderland en zjne
vaderstad t0t roem en eer verstrekt,en verheerljktdie metzjne
kanst. En toch, daar hi
.j i
n zichzelf gekeerd was van natuur:

vierde hj in de lyriek zjne schoonste triomfen. Innigheid van
gevoeliszjne meestkarakteristieke eigenschap. Zjne verbeelding
draagt denzelfden stempel:zj leidt hem meer totbceld en vergeljking,dan tothetscheppen van veelzjdige persoonljkheden of
toestanden. Toch neemt zj vaak te hooge vluchtom in llolland
waarljk populairte worden..
A1shj wezenljk geïnspireerd@is,bljft
hj,bj alzjne verhevenheid,echter eenvoudig en natuurljk. Hj
moge dikwerfden smaak des tjdsgehuldigd,en zich in hetclas'

sieke harnas der Patriciërsgewrongen hebben ;ondanks den eerbiedt

dien hj alsburgerman voor de slleeren''koesterde:was hj zelfstandig en waarachtig dichter genoeg y om natuur en eenvoudig
gevoel: waar het aanging , het woord te gunnen boven voornam e
gekunsteldheid.

Zjn vorm is meesterljk.W atIlollandsche taal,stjlenversbouw
onder zjne hand geworden zjn, ziet men 'tbest,a1s men zjne
vroegere metzjne latere gedichten vergeljkt.
In Vondel bereikte de Nederlandsche dichtkunst haar zenith.

Toch wordt hj in onze dagen meergeprezen dan gelezen. Is dit
niet bescham end voor het levend geslacht? Mocht de dag spoedig
aanbreken , waarop de Geschiedenis met waarheid kon getuigen ,

wat Brandt zei (Leven '
van l
z-pzlt/cf,b1.108): rAI wat llollandsch
spreekt of verstaat, en Poezy bemindt, gewaaght nu van zynen

lof.'' Misschien kan alleen eene critische volksuitgave van zjne
werken het Nederlandsche volk daartoe in staat stellen. M ocht
eene bevoegde hand ons die weldra schenken!

112.
YONDEL'S SCHOOL.

De invloed van een buitengewoon man doetzich altjd gevoelen:
ook dan,wanneer hj doorzjne tjdgenooten in 'talgemeen niet
gewaardeerd wordt, zooals hj verdiende,en dusnietpopulair is.
Die opmerking wordt niet het minst bewaarheid op het gebied
der letterkunde; en het voorbeeld van Vondel zoowel als dat van
Bilderdi
k is daar,om ons daarvan te overtuigen.
qj
Yondel moge al door het gros der natie a1s dichter beneden

Cats g'esteld, en in zjne omgeving waarschjnljk meer om zjn
karakter geëerbiedigd dan om zi
jn genie geprezen zjn;doorde
letterkundigen van zjn tjd werd hj naarwaardegeschat,vereerd,
en - zj het ook van verre - nagevolgd.Vooralel1hoofdzakeljk
was dit in Holland het geval: daar vormde hj eene school,en
wj dienen met de vermaardsten onder de volgelingen van pden
grooten Agrippyner''kennis te maken?althans metAnslo,Brandt,
Oudaan,Vollenhove en A ntonides.
Reyer Anslo werd in 1626 te Amsterdam uit Doopsgezinde

ouders geboren. Zjne familie stamde uit Noorwegen;zjn grootvader zag te Oslo (later:Christiania)hetlevenslicht:vandaarde
tot Anqlo verbasterde geslachtsnaam. Zjne moeder Hestertje W illemsdr.ging in 1631 een tweede huweljkaan metJan Rodenburgt
en zo0 kwam hetpraatje in de wereld,datonze Reyerpvan zjne
m oeders, H ester Rodenburgs wege, uit adelyken stamm e'' was.

Hj waseen eenvoudigeburgerzoon,uiteenelakenkoopersfamilie1);
en zelfszjn stiefvader wasnietsandersdan een plebeïschekoekebakker:).
1) Verg.van Lennepfs '
Vondel,111 D.,bl.l69.
2) ZieMr.W .J.C.Van Hasseltin DeDietsche Warande,VID.,b1.260.
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De jonge Reyer werd met zorg Opgevoed:hj volgde de lessen
van den Leroemden rector AdrianusJunius,aan wien hj in 1646

een zjner eerste gedichten opdroeg.ln datzelfdejaarwashj door
den doop t0t de kerkeljke gemeente zjner Ouders toegetredenq
maar twee of drie jaar later werd hj door de PatersJezuïeten
tot het Katholicism e bekeerd.

Nog in 1647, in zjn gedicht zAan de Yolmagtigden derVrye
Nederlanden tot Munstert,' veroordeelthj rAlbaas zielendwang,''
herinnertaandenoodzakeljkevrjheidvangeloofsovertuiging,terwjl
!!Spanje metgeweltdatgodtlyck rechtbestormen''
dorst, eh herdenkt de ndierbre m arteldroppen,''die hier gevloeid
hadden. M aar spoedig werd het anders. Vanwaar die plotselinge

ommekeer? Ik waag eene gissing. ln 1647 of'48 schreefhj een
treurspel: de Parysche fg-zfïlp/'
f, dat alles behalve voortrefeljk
was,en dat hj alleen lietdrukken ptergunste van een,die my
zoo lief is als het licht''(Poëzy,bl.382). 'tIsbekend,dathj
het handschrift ter keuring had aangeboden aan de letterlievende

jonge vriendin van Barlaeus, sMejofl'
er Magdalena Baak.'' Dit
geschiedde met een zeer vleiend gedicht (b1.269). Is het nu z0o
onaannemeljk, om in haar, die van geljke jaren was als de
Dichter1):degenq te zient die hj lief had a1shetlicht? Zj is
ongehuwd gestorven. Heeft zj wellichteen huweljksaanzdek van
hem afgeslagen,en opende ditzjn oorvoordelokstem derPaters,
diehem tevensuitzichtgaven om zich aan hetpriesterljkcœlibaat
te kunnen wjden? Hj werd althansspoedig nbevangen m et een
tocht tot reyzen ,,, en lbegaf zich in September 1649 naar Rom e;

missehien 0ok we1 om de opspraak, die zjn overgang tot de
Roomsche Kerk moest verwekken:te ontlonpen. I'
lj schjntdaar
den geesteljken stand omhelsd ie hebben, werd Secretaris vall
den KardinaalCaponi,en stierfte Perugia in 1669:).
M en heeft vroeger en later Anslo's poëtische gave hemelhoog

verheven:zjn vriend Six van Chandeliernoemde hem rprinsder
Amstelsche Poëeten;''Brandt begroettein 1646 zjneeerstelingen
1) Verg.Van Lennep's Yondel,X11D.,b1.185.
2) Zieoverhem hetzeerverdiensteli
jk artikelvan J.A.AlberdingkThi
jm
in De Dietsche m crcnde,V D.,b1.475 vlgg.
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a1s phemelsche gezangen''1),en latere beoordeelaarsroemen zjne
Poëzy a1s pkrachtig en volvan fjne en oorspronkeljkegedachten''
(Jer.De Vries).
'tlswaar, hj legde zich reedsvroeg op de dichtkunst t0e, en
behaalde daardooraldra eer.Zjn gedicht op het sNieu Stadthuis,''
dat meer proza dan poëzie ademt, m aar akelig Eeem end is voor
de Heeren Burgem eesters, werd van stadswege met eene zilveren
schaal vereerd. Door bemiddeling van den Zweedschen Resident

Michiel Leblon, had hj kortdaarna aan Koningin Ohristina een
lofdichtaangebor
len,nde Zweedsche Pallas''getiteld)en zjschonk
hem daarvoor een gouden keten ,
!,Een keten,daar de Vorsten zelfs m eê proncken!''

Toch komt het ons voor) dat men te veel ophef van hem heeft

gemaakt. Slechts zelden heeft hj waarljk poëtische gedachten in
eell daarmee overeenstemmend kleed gehuld; doch waar hj dit
doet, toont hj buitengewonen aanleg. Doorgaans is het anders.

Terwjlhj naar'tverhevenestreeft,schrjfthjnietzelden bombast,
afgewisseld door het platste proza. Z0o b.v. in het uitgebreide

gedichtpDe Pestt0tNapels,''dathj in Rome vervaardigde. Met
verbazing ziet men het door de meeste beoordeelaars roem en als

Deen waarljk verheven stuk,waarinmenrjkdom van denkbeelden,
zoowela1shooge dichterljke vluchtbewonderen moet.''
Doorgaans geeft hj meer kl
inkklank dan de uitdrukking van
waar gevoel. Gedeelteljk is dit daaraan te wjten, dathj veel
ophad met (bl.203)
11H et dichters erfgebruik van goden en godinnen.''

Zjn rzweedsche Pallas'' b-v. (Poè.
zy,bl. 185)isvolmythologischen bombast; en a1s men in pAluiden in Rou''leest tbl.362)j
dat de Drost moest sterven , want
Dat ltlio droefvan hartApol nietkon bewegen,

Noch 'tnoodlotwederstaan,toen zi
j voor'tveege bedt
Dus sprekende den Drostzoo garen hadt geredt:
O voesterheer Apol,stelnu te werk uw zinnen,
Om Pallas,ryk van geest,om negen zangheldinnen

1) G.BrandtfsPoèzy (uitg.in 40van l688),b1.540.
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En zoo veelandre goôn;om 't Hooftvan uwe kunst
Te toonen in zyn'noodt een teeken van uw gunst...
En lydtge, dat zy nu, die hem heeftaangegrepen,
IJM-gaven,hem verleent,met hem in 't grafzal slepen?

'tIsofgeu nietbekreunt,datgi
juw kunsttewerk
Niet legt om dien pilaar vttn uw Apolloos kerkè'*

bljkt daaruitdan nietvoldingend,h0e onnatuurljk de r0lis,die
de heidensche goden in de Hollandsche poëzie spelen , en hoe ze
dienen om door ram melende klanken het gebrek aan gevoel en
verbeelding te verbergen ? En toch veroorzaakte H ooft's dood

hem tnaarzjn zeggen,een pdiepe hartquetsuur''(b1.264)!
Met meer innigheid herdenkt hj Barlaeus en Vossius nevens
Hoofttin sHetgekroonde Amsterdam''(bl.240 vlgg.):ditwaren
trouwens de mannen, naar welke hj zich als diehter gevormd
had. Maar bovenal had hj zich Vondel ten voorbeeld gekozen,
op wiens gedichten dan ook herhaaldeljk toespelingen bj Anslo
voorkomen, en wiens stjl en manier hj zich trachtte eigen te
maken1). Geheel in den besten Vondeliaanschen toon isb.v.zjn
gedicht:,,Op detweedragtderChristenen en den Turkschen oorlog''

(P0è'
zy,bl. 171), ofzjn zzcgetempelvoor Fredrik Hendrik''(bl.
175).De huiseljke trant,aan zoo velen zjner tjdgenooten eigen,
achtte hi
j beneden zich: hj was alshetware voorheldenverzen
in de wieg gelegd. M aar toch m unten 0ok deze stukken nog m eer
door vorm dan inhoud uit.Hetbeste,dathjschreef,was wellicht

zjn sAfscheit van Amsterdam ,'' den 12en September 1649 pby
'tBingerlogh''ontworpen,en doorAlberdingk Thjm terechtszoo
eenvoudig , zoo zuiver van gevoel en zoo roerend''genoemd. Ik

neem het in zjn geheelover o0k alsdocumentvoor zjne levensgeschiedenis:
Hier,daar de Ryn metradde watrellstroom t
D oor bergen hardt van steenen,vol geboomt,
Ofwyngaartranken,
H ierreize ik heen,m aar gy,m yn voestervliet,
M yn Am stelstroom ,al zie ik u hier niet,
lk wil u danken

1) Zelt
'
s ztn valschen smaak A'olgt hi
j na,b-v.a1shi
j(b1.8'spreektvan
1!'t Geronnen bloedt gestrem ttot vlam m ende robynen-f'
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V oor al uw gunst,waar van ik roem en boog.
O MTaternimf,gy zytmy uithetoog,
Nietuithetharte.
'tIs waar,myn stadt,dat ik van u nietlang

Ben afgeweest,maar'tismi
jreetste bang
En groote smarte:
Myn hart wordt iaau,a1s 't denktom alzyn bloet,
Om vrient en vreemt,in myn zo0 teer gemoet
Zoo diep gekropen;
Ik achtmy aan myn bakermat verplicht,
En toen ik nu uitH ollant en het Sticht
Mras uitgeloopen,
Toen keerde ik my heel twyiend langs de brug
By Nieuwersluis tot driemaaltoe te rug
Naar Am stelsvesten,
Totdatrayn geest,bevangen met een'tocht
Tot reizen,my weêr aan het reizen l-,rocht,
En sprak op 'tleste:
Op,maak u op,om m et eenfhoogen toon
Te Rome voor des Tybers M yterkroon
Latyn te spreken.
lk stond verbaast,en even als die geen,
Die voorwaarts dryft,en door de stroom en heen
Niet ziet te breken,
M aarzietnogh eens,zoo ver nu van den kant,
Zoo deerlyk om naar ft lieve vaderlant,
Zoo waardt als'tleven;

Zoo is'tmetmy,dieom hetRoomschefeest1)
lT,die zoo lang my zyt zoo liefgeweest,
N u moetbegeven-ff

Veel meer bekend dan Anslo bleefzjn vriend GeraertBrandt,
die zich èn als uitstekend prozaïst en historieschrjver (boven,
Xvlle E.,I D.,b1. 358) èn als kernachtig dichter een goeden
naam had verworven.

Hj werd mede in 1626 te Amsterdam geboren, maar zjne

fàm ilie stamde ook al uit Antwerpen, waar zj in goeden doel
t

schjnt geweest te zjn. De vader had zich genoodzaakt gezien
eene broodwinning bj dehand tenemen,en had zich teAmsterdam als horlogiemaker neergezet, in welk beroep ook de zoon

1) Hetjubeljaar l650.
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werd opgeleid. De vader was sedert 1642 een der lloofden van

den bchouwburg 1),waaruit volgt,dat hj een letterlievend man
moest zjn. Dat de zoon zich op deletteren toelegde,isdusniet
onnatuurljk; evenmin,dat hj in 1643,op zjn zeventiende jaar,
de baan der poëzie betrad met een treurspel De Veinzende Tp9'-

quatlts getiteld2). Dit stuk gaf hem naam , en baande hem den
weg tot de vriendschap van Barlaeus, die o0k een Antwerpenaar
was: en m et wien de familie misschien vroeger al in betrekking
had gestaan. Dezen beschermer hing hj steeds harteljk aan.Hoezeer ook onder den invloed van den Professor, Brandt bleef van

diensPaganisme vrj.Ditbljktuitde gedichten zjnerjongelingsjaren. Maarzj hebben op hoogerlofaanspraak,wantzj zjn vol
van echtpoëtische gedachten,in krachtigen vorm vervat3).
A1 zeer vroeg zou hj ook de eerste proeve geven van zjn
m eesterschap in 't Hollandsch Proza.
Hooft was den 21en M ei 1647 in Den Haag ontslapen , en dell
27en te Amsterdam begraven. Den volgenden dag sprak Adam

Vangermez 4) seen der welsprekendste tooneelspeelderen zjner
eeuw''(Brandt):in den Amsterdamsehen schouwburg,sten aanhooren van een ongelooleljk getalvan menschen,''eeneljkrede
op den Drostuit.Zj wasdoorden twintigjarigen Brandtvervaardigd,zooalshj voorgaf;maareigenli
jk washeteeneonbeschaamde
letterdieverj, daar het geheele stuk,voor zooveelmogeljk,letterljk was vertaald naar de oraison J'
Mnt
èlz'
: van Ronsard:door
W agenaar,Amsterdam,in-fo,11 D.,bl.398.

2) Het stuk is bli
jkbaar ontleend aan hetzesde deelder eerst onlangs
weder bekend geworden verzameling van vertaalde ltaliaansche Novellen,

die,onderden titelvan TragedischeofteklaechlyckeHistorien,omstreeks1618
het eerst hetlicht zagen,en in 1650 werden herdrukt.Zie het merk-waardig
opstel van Jhr. M r. J. De W itte van Citters in DeiWederl.Spectator van 3

Mei1873,b1.l40 vlg-,in 'tbi
jzonderbl.142.
3) Ziezi
jn ljuitvaartvan Hugo de Groot,''Poèby in-40,bl.361,en vooral
3,HetKlagend Holland op dfuitvaartvan zi
jn Hoogheit,'*bl.368,beide o.a.
in Penon,Dicht-en wrozczner/
cen 1V,b1.297 vl
g.
1

:) Zieoverzi
jn persoon en dezeschri
jfwi
jze vandennaam ,diegewoonli
jk

Fcn Slermes luidt,J.A .Alberdingk Thym ,Portretten nan Vondel,bl. 134-

135;en vooralzi
jn opstelin Dr.J.Van VlotenfsNederl.Kunstbodevan l874,
b1.81- 83.
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den (lateren)KardinaalDu Perronopgesteld.Slechtsenkelenwaren
metdeze omstandigheid bekend.en bjna allenjuichten de ljkrede
toe. Zoo zj hen popgetogen''deed staan, 'twas,omdat,zooals
Anslo het uitdrukte:

,!Zi
jn tong kon harten treFen''
Onder de toehoorders bevonden zich Huygens, V all Baerle,

Vondelen Anslo.Deze laatste haastte zich aan zjn vriend Brandt
te melden,hoe pdesAmstelstreurpoëet''1)in den lofdesjongen
lofredenaars had uitgeweid. H oe, had Yondel gevraagd ,
!!H oe eer ik bestvoor A mstels lofaltaar
M et l()fen dank haar'eersten redenaar,
D ie vry van taalgebreken
Haar 't schoonste D tlitsch leertspreken?....
Datnu de zielvan M uidens grooten Drost,
Ontbonden en van es lichaams pak verlost,
M ogt met haar lzemelsche ooren
H aar'eigen lyklof hooren!
Zy waar'verheugt.DeesheeftN atuur te baat,
H etzy hy schryft op maat,of zonder m aat.
Zyn oordeel is ervarell!

'tVerstantquam voordejaren''S)@

Hoe die lofvoorVondelpleit! Hj had moeten aanhooren,dat
de spreker met de pberoemde naam en''van sden wyzen Zuilichem''
l Barlaeus,'' Zi
J-ne rede eindigde, en hem ,
en den schrandre'

Yondel,met sJtilzwjgen voorbjging! llj had moeten aanhooren,
dat Hooft de pllooft-poëet der H ollanders'' genoemd werd ; sdat
de Hollantsche Poësie, die m et den Ridder Hooft geboren was,

o9k met hem gestorven is;''datde Drostpd'eenig'
e Poëet(was),
die d'Amstel heeft voortgebracht,'' pd'eenige Fenix der Dichters;''

dat zzjn lofgeruchtden roem van aldePoëten zjner tjdtin zjn
leeven te booven ging.''
W at was de reden van die miskenning., die g'rievende behan-

deling?Zj wordtnietverklaard doordegissing,datBrandtalleen
zfï/ kieschheid Vondel hier geheel zou verzwegen hebben , zooals

Yutn Lennep sclri
jl
'
t,Vondel,V D.,bl.469:Keurpoëet.
A nslo's Poèbl,bl.265.
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door een talentvol geleerde beweerd is1). SDe verhouding van
Vondelen Hooft dusschreefhj ten betooge van diestelling
was in de laatste jaren niet z0o geweest:datallen beidernaam
samen konden hooren noemen zonder daaraan te denken. En in

een Ljkrede z0u toch Brandtgaarne elken wanklank willen vermjden.'' Het eerste gedeelte dezer redeneering moge volkomen
waar zjn,het slot verklaart noch hetdoodzwjgen van een man
als Vondel, noch de voor dezen kwetsende verklaring,datH ooft
de eenige dichter was, dien Am sterdam had voortgebracht. Te
minder, daar andere levenden , die o0k onder des sprekers gehoor
zaten, met l0f vermeld werden , waardoor de zaak eerst erger-

1jk werd. Dubbel ergerljk: daar voor hen, die de verhouding
kenden,Vondeljuistwerd voorgesteld alsHooft'svriendschap niet
waardig. Immers eenmaal,zegt de lofredenaartzou Hooft zjne
geliefden weerzien : zdan za1 hy bereit staan om met oopen armen
t'ontvangen, al die zfjzlrriendschap tvaardig 'à/lltzrps .. Onder

deeze verdienen d'eerste plaatzen,gy,0 wjze Zuilichem !en gy,
schrandre Barlaeus, llooft der Latjnsche Posten! die d'uitgang
des doorluchtigsten Drost,de laatste eer beweest:gedoogtdatik

metuw beroemde Naamen mjn Reeden eindig!''Menzietdaaruit,
dat het ook niet aangaat, Brandt van alle hateljk opzet vrj te
pleiten op grond,dat hj hetoorspronkeljk Fransch op den voet
zou gevolgd zjn. Datdeed hj hieren daarjuistniet2), Daaruit
volgt dan ook , dat het in 't geheel niet opgaat, wat Dr. M atthes

beweerde3)?dat men uit die ljkrede zgeen beslaiten aangaande
Brandt's.

verhouding tot V ondel mag trekken.''

Nog eens,watmag dereden geweestzjn,datdejongeschrjver
z0o heftig tegen Vondel optrad?
Dr. G. Penon, Ilistoriscbe e)?Biblioq
pbiscbe Beschouwi3
lg pt
zkd Vondel's
t.
rra
Ilekeldt
kbten,bl.l82.
:zh

Deli
jkredeis,metdcn Franschen tekstvan Du Perron daartegenover,
in 1874 gedrukt door Dr.J.C.Matthes,achterzi
jne uitgave van Brandt's
Leeven t
lcn Hoo
ft. Hoe ook geneigd om veelop rekening van hetFransche
origineelte stellen,moetDr.Matthestochherhaaldeli
jkbekennen,datBrandt
er zich nietalti
jd aan hield. B.v.bl.X :s?DatdurftBrandtzoo nietoverte
nemen;'' en bl. X1I1:s,ili
j wi
jzigde natuurli
jk,wat met het oog op den
H ollandschen dichter verandering behoefde-''

3) T.a.p1.Inleiding,bl.XV. Ook bl.l01.!,De Lz
jkreedenbewi
jstnietsl'

334

BRANDT TEGEN YOXDEL.

llet is bekend, 2at er gedurende zekeren tjd tusschen beiden
verwjdering''heeft bestaan: maar van wanneer dagteekent ze,
en waardoor is zj veroorzaakt geworden? Hetantwoord op deze
vragen isnietgemakkeljk te geven;men moetzich vooreengroot
deelmetveronderstellingen behelpen.De hier volgende komen mj
vooreene groote mate van waarschjnljkheid te bezitten.
De eenige,hoezeer o0k weinig duideljke aanwjzingen,dieonJ
ten dienste staan, zjn van Brandtzelfafkomstig. ln zjn Leren
ran '
Zpzl#df zegt hj 1)) dat deze sweleer ten aanzien van de
dichten zynergBrandtsljeught,en delykrede op denDrostHooft:
met1ofen gunstsprak.Doch (zoo gaathj voort)de verscheidenheit van Godtsdienst, en eenigh tzzdf/cr geschil, elders gem eldt,
veroorzaakte sedertwatverwydering,verm indering van genegenheit,
en een langdurigh zwygen :tot dat d'oude liefde,toen hem Brandt
in zynen hoogen ouderdom somtydts bezocht?weêr boven quam .''

Sedert. op welken tjd ziet dit? Bljkbaar na 1647,en waarschjnljk geruimellijd daarna,althanswatde pvermindering van
genegenheit'' van den kant van Vondel betreff; want in Brandt's
boezem was de genegenheid al veel eer gebluscht. De sverschei-

denheit van Godtsdienst,''was bj dezen misscbien alvroeger in
hetspel: bj Vondelbegon zj misschien eerstlevendig gevoeld te
worden , toen in 1657 Brandt's boeksken , getiteld Verlaet'
lfffpeigen
Vergaederinge zlï:f, werd uitgegeven. Zooveel is zeker, dat in

1652 beiden nog niet openljk van elkander vervreemd waren,
want in datjaar maakte Vondel nog een gedichtop hetportret
vanBrandt'sbruid2).W jweteno0k,datBrandtden 24011November
1654 nog vriendschappeljk met Vondel omging en toen zekere
verklaringen omtrentzjne hekeldichten uitzjn mond opschreef2).
Dit wordt 0ns bevestigd door een brief van Antonides aan Oudaan

van 20 Maart 1673, waarin hj zegt,dattoen de beteekenisder
toesgelingen in den Palamedes van Vondelniet te vernemen waren,

alzooze zjne E. door den hoogen ouderdom meestontvallen en
1) tTitgavevan Verwi
js,b1.l05.
2) Van Lennepfs Vondel,VID.,bl.ll3.Dezelfde opmerking had Matthes
reeds gemaakt, Leeven rco? Hoojt, bl. l0l,maar hi
j haalt er de onjuiste
gevolgtl-ekking uit,dat Brandt toen Vondel*s vriend was.

3) Verg.Dr. G.Penon, Historiscbe e?? Bibliographlscbe feyclptl?
rf/?: ??cn
Vondels Hekeldichten,b1. l80.
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zyne uitleggingen daer van raedsels zyn. Doch (z00 vervolgthii)
.

Ds. Brant heeft een' Palamedes, die van regel t0tregel,in het

l6.
sf: v@n Fpzl#6l,
: fyf? uit zjnen monde is aengetekent,en alles
op de rechte geschiedenis toegepast'':). Evenwel was hj,naar
Brandt's eigen gatuigenis, drie jaar latern0g in staatdezen belangrjke mededeelingen te doen; want,zegt hj, ofschoon zjn
geheugen verzwakte pheeft hy echter, op myn vraagen ,verscheide
dingen openhertig gemelt, die hy voor henen plagh te bedekken :
rondt uit bekennende dat het ffczld/
cpf, het liedtvan den otter,

en Reyltfe de Jrp.
s,metverscheide andere gedichten,in voortyde
zonder naam gedrukt, pylen uitzyn kooker waaren.In datjaar
1676 verklaarde Brandt dan ook, dat hj van plan wasvan den
Dinhoudt en bediedenis''van het Treurspeleerlang te spreken2).
Dat hj aan dit plan althans een begin van uitvoering gegeven
heeft,en dat uit zjn nagelaten handschrift de aanteekeningen,
bj de z.g.Amersfoortsche uitgavegedrukt,zjn voortgesproten,
heeft Dr.Penon in hetvierde hoofdstuk vanzjnstraksaangehaald
werk bewezen.
T0t in 1654 was Vondel Brandt's vriend: in 1676 wederom .
Tusschen die twee datums schjnthettjdperk van verwjderi
ng te

vallen.Zien wj, of wj daaromtrent ietsnaderskunnen vaststellen.
In 1644 waren Vondel's verspreide kleine gedichten verzameld
en gedrukt onder den titel van J.,
v. '
rrpnt/el,
s Verscheide Gt?#ïc/lf6ll,
waarin echter de hekelverzen niet voorkwamen. ln Januari 1647
werd te Rotterdam een zoogenaam d Tweede deel pc0?
. Vondel.
g

f'p:z?/, zonder diens voorkennis uitgegeven 3). Daarin vond men
1) Zieden briefin Dr.G.Penon'sBî
jdragezlenz.,11D.,b1.153.Antonides
had het handschrift van Brandt alleen mogen l?zien enlezen ten zi
jnenhuizes

zonderhettemogen naeschri
jven;*'daarom durfdehi
jernietsuitmededeelen.
2) Dr.Penon,Hist.en Bibl.Ae:c/à
outpfpr/rallVondelsHekeldichten,bl.164.
3) .I. r. Vondels Poesy, o/te Verscheide Gedichten. Het tlceede Deel. Tot
kkhi
edam, tze#rucl:f'
voor An Autbeur,l647.Zie over beide uitgaven den

Catalogus der Vondel-Tentoonstelling, n0. 154 en l55. Ik heb twee verschillende

uitgaven van s,het tweede Deel,''van hetzelfde jaar,met denzelfden titel,
behoudens de toevoeging g?llen tweeden druck verbeterten verm eerdert,''voor

mi
j liggen; beide uit de bibliotheek van den Heer Unger.In de tweede
editie Zi
jn de dl
't
lkfouten der eerste '
Verbeterd,en Zi
j bevat 55 bladzi
jden
meer,en daarin Zeker enkele gedichten,dienietvan Vondelzi
jn,b.v.de
fcclf vallCupido,waarover zie boven XVII Eeuw ,1 D.,bl.66.

e
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5verscheide dichten, die de Dichter naa zyn afwyken tot het

Pausdom verwierp,en liefst hadde gesmoort''(Brandt). Aan dat
deel was eene voorrede toegevoegd, waarin geljk wj zagen 1),
Vondel in de grievendste taal werd over den hekel gehaald pover
syne verandering in den Godtsdienst, van 't M ennist tot het
Rem onstrantsch , en van 'tRemonstrantsch tothetPaapsch.'' Tevens
werd hem te laste gelegd , dat hi
.jb
j heiuitgeven van hetboeksken,getiteld Grotius Testament, rin 'tby een stellen en vertaalen
niet ter goeder trouwe hadt gehandelt,'' sdewyl hy uit de Groots
schriften alleen hadt getrokken 't geen hem meê,en verzweegen
't geen hem tegen ging : dat hy zommige plaatsen t 't zy uit
onkunde: of uit drift en yver voor zyne kerke, quaalyk hadt ver-

taalt,verdraaitofvervalscht''2).
W ie was de schrjver dier voorrede, welke met eene .
P.was
geteekend? Vondel, wien dit alles ssmertelyk viel?'' ried er te

vergeefs naar. Eerst verdacht hj er Pieter De Grootvantlater
weer anderen, rzonder den rechten man te konllen vinden.''
Brandt geeft onseene aanwjzing,die,ofschoon niet volkomen

helder: toch doorschjnend genoeg is. s'tW as(zegthj)een jongeling van twintig jaaren,dien hy korts te vooren,op verkeert
aanbrengen, t'onrecht en scherp hadtbekeven ,en die dat ongelyk ,
door een ander voort gaande gemaakt,m et zulk een Yoorrede hadt

willen wreeken.Maarik weetdathyttotmeerjaaren gekoomen,
en de zaak van achteren inziende, aan verscheide vrienden , ook
aan Vondel zelf, heeft betuight,hoe leedthem was dat hy zulk

een vermaarden man zoo schendig hadtdoorgestreecken''3).
Alen heeft wel eens gedacht, dat Oudaan hier te beschuldigen

viel4);maar die gissing isvoldoende weerlegd5);enook mjkomt
het bjna onmogeljk voor, hier niet met Van Lennep, Eelco
Verwjs en Alberdingk Thjm aan te nemen,datBrandtdaarmee
eene bekentenis omtrentzich zelven''heeftafgelegd. Hj wasin
1646juisttwintig jaar.
1) Boven,b1. l49 l51.

E) Brandt,Leven rco
? Vondel,b1.7l,72.
3) Brandt,Leven van Vondel,bl.73.
#) A.D.De Vries Az.in Van Vloten's xVe#.Kunstbode van 1874,bl.101.
5) DoorJ.A.Alberdingk Thi
jm ,t.a.p1.,b1.108.
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W at de aanleiding geweest is, dat Vondel den jongen man
!,scherp bekeven'' had) ligt in 't duister. Men heeft de volgende
gissingen in 't midden gebracht:In 1615 had YondelzjneAltaer-

geheimeitissen uitgegeven. Daarover werd hj hevig aangevallen
doorW esterbaen in een gedicht,getiteld:Kracht&,
9 Geloofs van
den '
?
rpprfr6//klfyà6zl ende res'
maarden,Nederduytschen fàpddf Joost
ran Trtlzlty:lds , te speuren in de A ltaer-geheimenissen , waarin hem
ook al de hekeldichten, die een geheelanderen geest adem den,
worden voor de voeten geworpen en ,ieder woord alswapen wordt

gebruikt,en dedichtermetzjneeigenewoordenwordtgehekeld''1).
Daarachter had een onbekende, die zich P. teekende, het smalle-

ljke puntdicht doen drukken, dat wj boven,bl. 154, hebben
m eegedeeld.

Kan nu 00k,''vroeg Verwjs:),raan Yondelzjn aangebracht,
datdejonge Brandthiervan de maker was, en hierop de scherpe
lichtgeraakte man den jongeling,dien hj wegens zjne talenten
zich had aallgetrokken , duchtig hebben doorgehaald? Brandt ont-

kende de aantjging ten sterkste
Hierop diep gekrenktzinde
hj op wraak,en meende geene betere te kunnen vinden dan een
tweede deel van Vondels Poëzie uit te geven , waarin'' enz..
OBrandt, ten onrechte door Yondel bestraft over het puntdichty

waarvan hj de maker niet was, onderteekende nu de Voorrede
m et diezelfde letter P., om den dichter geheel en al van het
spoor te brengen-''
Dit is zeker vernuftig uitgedacht) maar alles behalve bewezen.
D eze gissing rust Op eene andere: nameljk, dat W esterbaen'
s
gedicht vöpr de uitgave van het Tweede deel ran Fbzlt/6l,
: Poëzy
het licht zag, en dat is in 't geheelnietuitgemaakt,ofliever,
het tegendeel staat vast.

De Altaer-geheimenissen heeten gedrukt te zjn TeKeulen ïzlde
N ie'
uwe D ruckerye. W esterbaen's gedicht heeft op den titel Tot

Schiedaln:in de Oude .
flrsc/
çdrg:. De qualifcatiederdrukkerj is
natuurljk eene tegenstelling met die van Vondel's werkqmaar
vanwaar de plaatsnaam ? ls die ontleend aan den titel van het
breede deel '
/
7t
zol Ilbndels Pp?'
zy, dat ter zelfder plaatse uitgegeven

1) Dr.G.Penon,Hist.en f2
'ô/.Beschouwing '
pcn Vondelsf.
fd/
cef#k
cifen,bl.98.
2) In zi
jneinleiding op Brandt'sLeven van Ut
ln#e/,b1.XV.
Joxcltsl-os'
r,Ned. Letterk-,XV1Ie Eeuw ,11,4e druk.
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heet, hoewel Brandt in het Levelt Rotterdam noem t? Of is niet

juist het tegendeel het geval? W esterbaen's gedieht werd eerst
afzonderljk uitgegeven in een 40 boekje van 16 bladzjden. De
Kl-acltt des G:/ppJ,
s loopt tot bl. 13:op de volgende pag.leest
men de toevoegsels, door Van Lennep vermeld, Voltdel, IV D.,
bl. 614- 615, onder anderen het vierregelig puntdicht m et P. geieekend. M aar het merkwaardigste is, dat m en OP bl. 13 aan den
voet van het hoofdgedicht, deze vier regels leest:
DGetrocken uyt de Registers van de Besoignes by droomen ende
in-beeldinge? voor-vallende op den Berg Helicon , F0l. o. ende
J?6.
st?p,/
#:0, aen (9:1 uytgevel''
pc'l het Ttveede Deel::@01 Vbndels #p?'
z//:

doorlastvan de H.Vergadersng''1).
Dat er met beide uitgaven een geljk doel werd beoogd,is
reeds elders opgemerkt2),en eris tusschen beiden bljk
ar con$ ba

nexiteit3).De P uit het eene stuk schjntmj dezelfde als de P
uit het andere; en dat aehter die P.dejonge Brandtschuilde,
die er van hield zich achter andereletterste verbergen1),schjnt
mj niet voor redeljke tegenspraak vatbaar. Hetgeen mj in die
meening versterkt, is de opmerking,dateen Latjnsch puntdicht
van omstreeks 1650, en waarvan men Brandt voor den dichter

houdt,geteekend ismethetwoord Pl-udenterD),datgeheelBrandt's
k-arakter uitdrukt, en welk woord ik m een terug te vinden in de
P ,waarmee hj el
ders onderteekende.

-

D r. Penon had daarop al min ofmeerdeaandachtgevestigd,schri
jvende, dat in den herdrtzk van Bresterbaen'sgedicht van l65l,in de Verqs
c/
?ed
'
#e?l i
'
Yederduytvcbe Gedicbten, de volgende noot voorkomt:g?gezonden aan

den uitgever van het Tweede Deel van Vondels PoLzy-'' Bqdragentotde
Geschiedenis der Xe#.Letterkande,1 D.,bl.58.
2) Dr. G.Penon, Vondels Rekeldichten,bl.98: 9,De Hekeldichten worden

(doorW esterbaen)tegen den vervaardigerzelven gewend,en de uitgave van
het Tweede Deelrcn Vondels .
!E
ba?
yhad dan ook alleen deze bedoeling-''
3) Brandtfs geraaktheid was, toen Vondel hem had bekeven,sldoor een

andervoortgaandegemaakt.f' W asdie anderook de Heervan Brandwi
jck?
Er is, dunkt mi
j,heelwatte zeggen vooreene bevestigendebeantwoording
dier Vraag.
1) Dr.G.Penon,Bi
jdragen,1 D.,48,50,51enz.
5) ln den Catalogus der Vondel-Fenfoondfe//fotç leesik onder n0.8:grportret
van Vondel,vermoedelijk van omstreeks 1650....Etsdoor J.Lievensz.,met
onderschrift ,,J. Livius deliniavit,n' en een vierregelig Latijnsch vers door

1,Prudenterf'(waerschi
jnli
jk G.Brandt),uitgegeven bi
j A.DeAvees-n'
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Maar h0e dit ook zj, 'tis hoogst onwaarschjnljk,ja Onmogeljk,datde oorzaak van 'tgeschilin h:tpuntdichtmoetgezocht
worden,en daarmee valt Yerwjs'vernuftige gissing. W j weten
n0g altjd niet,wat aanleiding t0t Vondel'sbestraëng heeftgegeven l).Zeker is het,dat Brandt voortging met Vondel slecht te
behandelen. W einige m aanden na de uitgave der Vborrede schreef

hj de Lykl'
eeden p.
p Hooft, waarin ik de uiting van kwaljk
bedwongen wrevelnietkan voorbjzien.En hetbleefdaarnietbj.
In 1651 deed Brandt een nieuwen aanvalop zjn ouden vriend.
ln dat jaar verscheen het eerste deel van de Verseheyde:V6#6rdltytsche Gedichtelt) en na het betoog van Dr.Penon in zjne
Bkjdragen kan niemand er aan twjfelen,ofBrandt wasvan dien
bandel de hoofdverzamelaar en uitgever. M en weet,datde schilder

G.Pz.Van Sy1 een portret van zjne aanstaande,Susanna Van
Baerle, had geschilderd en hem ten geschenke gegeven :welnu ,de

opdracht, waarin de schrjver zich ,de uitgever''van het boek
lloemt,luidtaan dien Schilder,en daarin heethet,dathjgaarne
deze gelegenheid aangrjpt pom uw E.Gedichten voorschildery
el1 woorden voor verwen aan te bieden. Dit zjn de Verscheyde
b ichten die ik u opdraegh en onder uwen naem den dagh laet
sien : niet soo seer om al wat N eêrduytsch spreekt genoegen en

vermaek te geven, als om niet ondankbaer te schjnen by uw
beleeftheyt.'' En hj washet,die een exemplaar van hetpasverschenen werk met een vers aan zjne Susanna zond,terwjlin
1) De Heer A.D. De Vries Az.heeft in den NederlandschenKunstbode
van I)r.e
1. Van Vloten,I jaargang (1874),b1. l08,gevraagd: jrltan het
geschilook samenhangen met deLucifer-beweging? Brandtwasti
jdenshet
ten tooneele voeren van den Lucifer (Febr. 1654)regentvan den Schouwburg. Had Brandtin den stri
jd overden Lucifer(dienatweevoorstellingen van hettooneelwerd geweerd)wellichtnietgenoegzaam parti
jgekozen
voor Vondel? Zelt'
s een li
jdeli
jk aanzien van de hateli
jkheden zi
jner oude
vi
janden,de predikanten,kon voor Vondel genoegzame reden zi
jn geweest
om metBrandt te breken-f'
lk acht die gissing niet gegrond. In eene nootheeftDr.Van Vloten er
reeds op gewezen,datBrandt,die toen alpredikantwas,geenRegentvan den

Schouwburg kon zi
jn,en datmen waarschi
jnli
jk aan zi
jn vadermoetdenken.
Alaar buitendien moet het geschilniet in l654 maaralvöör 1647zi
jn ontstaan,toen de slechte behandeling van VondeldoorBrandteen aanvang nam .
22*
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den bunde'
l zelf al een paar gedichten, aan haar gericht,zi
ja
Opgenomen.
Alberdingk

Thijm heeftnog een anderonwraakbaarbewjsbjgebracht1). I'
lj wjster optdatBrandtsten jare 1647,tOtoverde
ooren in Hooft zat;
''en alshjjhier den lofder gematigdheid van
De Groot verkondigt, door de getuigenis, dat hj een Christen
was, pdie, ziende veel van 't oudt voor oovergeloof, veel van

'tnieuw voor neuswi
js aau,en scheuring uitscheuring spruiten,
zoude geerne tusschenbei
de heen met grondtpunten alleenljk,
den wech der waarheidt gebaakt hebben,'
' - hj daarmee eene
plaats uit Hooft's N edet.
l.ffï.
qfprïl'
?z aanhaalde.En nu is het m erkwaardig , dat Brandt,die m et deze woorden zeer ingenomen was,

Dze n0g twee-maalheeftaangehaald,ofeigenli
jk in zjne opstellen
versm olten. Op bl. 261 van het eerste deel des tweeden druks

zjner Histol.
ieder #:JpA'
?zlc/ï6,zegthj Hooft....dezelfdewoorden
wederletterljk na;en bovendien zegtBrandtonder 'tportretvan
Cassander - op wien H ooft's woorden in de H istorien slaan het volgende t geteekend G. B.
11****'k zagh veelvan 'toudt voor waan-

Voorwan-voorby-geloof,van 'tnieuw voorneuswi
jsaan.
U itscheuring,seheuring spl'oot.H ier trad ik tusschen beiden,

Grondpunten zi
jn alleen de baakens,dieonsleiden.'f''

Terecht trekt hj er dit gevolg uit:zlletzoflalheelverwonderli
jk wezen datgtwee verschillende personenjzich zo0 ontzagljk

@

ia die plaats van H ooft verkneukeld hadden q'' en de aanhaling in

de Vbor-l.
eden moetduswelvan Brandtafkomstig zjn.Bovendien
lleeft Dr. Van Yloten algewezen2) op het pbi
jna allesafdoend
bewi
js,''dat in die Vbos.-redesî,eene zinsnede wordtovergenomen
uit een brief, in April 1645 door H ooftaan Van Baerle geschreven

qîlrievei'
t 1V, bl. 182) pen door Van Baerle dus zeker aan Brandt
m eêgedeeld-''
'
W elnu , in dien bundel werd niet alleen '
W esterbaen's K s-acltt

des G:Jt
ItIJ,
M opnieuw afgedrukt, maar natuurljk ook de daaraau
toegevoegde, daarmee sam enhangende gedichten: onder anderen

1) In Dr.J.Van Vloten'sNederl.Kunstbodevan 1874,bl.l09.

2) In eenenootop bl.l09 aldaar.
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heeft pz de Dpp#fvan Koni'
ng Henrik de Grppfp. Hetzjn name1jk zestièn regels,die de Katholieke Kerk en kerkleerhekelen.
Nu leert ons Dr. Penon1), dat Vondel's gedicht Uitvaert tlt
zzè
Henric'
us de G.
/'
ppf: voor het eerst gedrukt werd in De Torsïczfv/4:
Guldett '
r ïzlc/c:l, van 1622, smaar daar ontbreken de bedoelde

zestienregels.'',lndentweedendrak vanhetgdoorBrandtbezorgdel
Tweede Deel van Yondels Poësy komt het geheele gedicht Uitvaert enz.voor, en DAAR vinden we de zestien besproken regels.''
Vpôr dezen tweeden druk van het Tweede Deel Poëzy en vppr

svesterbaen's Kracht de8 G6ft)pJ.
: was de Uitvaert slechts ééns
gedrukt, in 1622 , en in dien druk ontbreken de zestien regels.
ln 1650 nam Yondel de Uitvaert, schoon m et veranderden titel,

in zjne Poesy op: maar ook daar ontbreken die verzen. Bljkt
uit dit alles niet,dat ze niet van Vondelzjn,maar hem door
W esterbaen-Brandt toegedicht zjn enkelom hem metzichzelf in
tegenspraak te brengen en hem te krenken? W anneer W esterbaen's

gedicht en de bedoelde verzen,met de bjvoeging, dat ze door
Vondel rvoor dezen uitgegeven gwarenl, ende gebracht in een
gedicht dat hy gem aekt heeft op de D oodt van Koning H endrik
de Groote,'' in 1651 weder worden afgedrukt, dan is de bedoeling

lliettwjfelachtig:men wildeophetzelfdeaanbeeldslaan alsvroeger,
en met het oog op de tweede uitgaaf van Yondel's Poesy van het

vorigejaar, was ditalshetware eeneinsinuatie,datdeze xt:de
lledoelde verzen eenvoudig had weggelaten.

De onvriendeljke houding van Brandt tegenover Vondel oOk
nog in 1651isduideljk;maar op hetzelfde oogenblik bjna geeft
Voniel door zjn gedichtop hetportretvan Susanna Van Baerle
het bewjs, dat hj van die kwaadaardige aanvallen Brandtniet
verdachthield,diedan 0ok alles gedaan had om zjne betrekking
t0tde Verscheide Gedichtevtte verheimeljken. En driejaren later
verkeert hj met den ouden man op denzelfden vertroaweljken
voet en komt achter het geheim van de toespelingen, door hem
in zjne hekeldichten bedoeld! Dit alles werpt geen schitterend
licht op het karakter van Geraert Brandt. Hoe geheel anders had

1) Bl
jdragen,I 1).,bl.59.
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men zich de zaak voorgesteld! llooren wj Verwjs1): ,Na het
schrjven der Voorrede hield Brandt zich natuurli
,jk verre van
Vondel:den man toch te zoeken,dien hj,ondereen maskerverborgen,had weten te trefl'
en,kon hj nietvan zjnhartverkrjgen.
Vondels naam werd in zjne Ljkrede opzetteljk verzwegen;want
maakte hj van hem gewag, het moest met l0f en roem zjn.
Vondel, dien Verwjszich reedsa1sop Brandtvergramd voorstelde
Vondel zoude dan zeker den jongen kunstbroeder de
harteljke vriendenhand wederhebben toegestoken,en kon,mocht
Brandtdie aannemen metde schuld derVoorredeopzjngeweten?
Juist de l0f,door Vondel den jongeling toegezwaaid,moestden
rechtgeaarden Brandt nog huiveriger maken voornadere aanraking :

en geen wonder dusdathiervan nverwjdering,vermindering van
genegentheit en langdurigh zwjgen'' tusschen beide mannen het
'evolg was.''
W anneer Brandt zich later bezadigd, en prechtgeaard''getoond

heeft, in zjne jongelingsjaren liet hj zich doorwrok en onverdraagzaamheid verleiden tot eene onwaardige houding tegenover
Yondel. lloe lang heeft dit geduurd? Totdat Brandt 5t0t m eer

jaaren gekomen''was. Alvorens te onderzoeken aan welken tjd
wij daarbj moeten denken,dienteerstde vraag beantwoord:vall
wanneer dagteekent de pverwjdering,''datwilzeggellde verbolg'
enheid van Yondel,el1watwashare eigenljke oorzaak ? Ik stel
n1j de zaak ztsp voor.lletbeter ik waseindeljk bj Brandtboven
gekomen,hj schaamde zich zjnerdubbelhartigheid,haderberouw
Over, en bekende toen aau Vondel wat er was gebeurd. Ligt het

11u niet geheel in Vondel's karakter om vertoornd tezjn,meer
n0g overde huichelarj dan over de kwaadaardig'
e aanvallen?Dat
hj niets meer van Brandt weten wilde,hem zjn huisverbood,
zal geen verwondering baren , en dat dit lang duurde nog minder,

daar Brandt zelf getuigt (bl. 106), pdat hy 'tmisnoegen,eens
opgevat:langsaam a:et1 en 'tgewaande ongelyk nietlicht vergat-''
oat alles had plaats na 1:54,m isschieu wel na 16:,7, wellicht eerst
om streeks 1665, zoo Brandt toen op het standpunt gekomen was,

'eschilderd in zi
jn kh-eedzame O/l9.
ï,
sf6s,in datjaar uitgegeven2).
1) BrandtesLevelt?
JcllVoltdel,lllleiding bl.XVI.
7) Verg.Verwi
js,Bratt
dtnsLeveï
trtl? Vondel,lnleidlllg b1.XV11.
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Dan bleef er nog tijds genoeg over om de klove lang te doen
gapen, want eerst in Vondel's "hoogen ouderdom" werd het geschil
biigelegd , en dat wjjst weI naar het jaar 1676, waarin wtj boven
zagen t), dat de oude vriendsehap hersteld was.
Ofschoon Brandt zich dus, naar onze opvatting, in de drift
zijner jeugd zwaar tegen Vondel vergrepen had, heeft hi], eenmaal
man geworden, manneljjk zUn ongelijk erkend en bekend, zoowel
aan Vondel zelf als aan diens vrienden. Dat de oude Dichter zich
ten slotte met zyn aan rander verzoend heeft, was zeker daaraan
toe te sehri] ven, dat hij zich overtuigd hield van de innigheid
van Brandt's berouw; en deze heeft trou wens na des Dichters
dood , in 1683, door zUn Leven van Vondel ruimschoots het lang
verleden en reeds vergeven misdrijf geboet.
Dat hij daarbjj het gebeurde in een zekeren nevel hulde en
alleen verstaanbaar wilde zyn voor hen, die van de zaak af wisten ,
zal niemand hem euvel duiden. Vandaar dan ook de onzekerheid
omtrent de eigenlijke toedracht del' zaak, waarin men zoo lang'
verkeerde. Reb ik licht in dien schemer ontstoken? Ik geloof ja ;
maar toch, voor hoe waarschijnlijk ik ze ook houde, ik heb niets
anders kunnen neersehrij ven dan veronderstellingen.
In t usschen ging Brandt voort met het beoefenen del' poezie , en
schreef eenige verzen, waarin hij "de boeyens van het rym" versmaadde, zooals b.v, in het gedicht "De eeuwige Vrede" (Poifzy,
bI. 487). Ofschoon dit stuk veel schoons bevatte, vond het even weI
(naar 't zeggen van zijn levensbeschrijver, bI. 10) "geenen ingang
by Hollantsche ooren, die aen den rgmklank op het einde van
't vaers gewent, geenen smaek konden vinden in het rijmeloos."
't Is echter de vraag, of bloot ontstentenis van 't rijm den opgang
belette: dit laat zich wellicht met meer grond daaruit verklaren,
dat bjjna aIle regels enjambeeren, waardoor de melodie van 't vel'S
geheel verloren raakt en er volslagen gebrek aan harmonie tusschen
vorm en inhoud ontstaat.
Kort daarop stierf zijn Maecenas Van Baerle, en hoe smartelijk
hem die dood trof, voelt men onder 't lezen van het roerend vel's,
waarin hij zijn "harteleet" uitstortte (bl. 376). Eene del' dochters
1)

Bi. 334, 335; en verg. Brandfs Leven van Vondel, bI. 93.
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van den overledene had desjongen Dichtershartgestolen zoowel
doorhaarprjpverstant''alsdoorrschoonheid,jeughtendeught''z0o kenschetst haar Yondel; en Brandt zelf schilderde haar bj
haar dood (Poëzy,b1.402)a1s
!:V erzien van geest,verstant, van gaven
En deugden,die veelhooger draven

Dan 'tpeilvan 'tvrouweli
jk geslagt.
l'

Ditbljktwerkeljk uitde nietonaardige verzen,diezjmaakte,
en waarvan wj er een paarkennen1).Iloewelzjhem wederk-eerig
lief had, rstondt haer zjn beroep,nameli
jk horlogiemaken,geweldigh tegen ,'' en op haar aandrang ging hj,ofschoon reeds
twee-en-twintig jaar oud, in de theologie stadeeren. - Na vier
jaren inspanning werd hj totpredikantberoepen en huwdezi
jne
Susanna.
De theologie nam hem haast geheel in beslag:voor poëzie bleef

weinig tjds over.
M etveel ander werks verkropt,
W erdtdie ader toegestopt,*'

schreef hj aan zjn zwager (bl. 284);en men za1dit begrjpen,
a1smen nagaathoeveelarbeids hem zjne Histol.ie463-Refol.
lnatie
gekost heeft,die hj omstreekshetjaar 1657 aanving. Toch liet
hj de Muzen nietgeheelvaren,en de vruchtzjnerjongste oefening warell de Stichteljke Gedichtett, die hj in 1665 het licht
lleed zien. Zi
j moesten de ri
jmen zi
jnerjeugd,pdie van geen Of
ïveinig stichtinge waren,''en die in 1649 buiten zjn weten waren
uitgegeven, vervangen en doen vergeten. Zj geven bljk van
ltleesterschap over den vorm . llet merkwaardigste daaronder is het
uitgebreide leerdicht: pDe vreedzame Ohristen,'' dat, zoo 't al
geen hooge poëzie ademt,van echtOhristell
jken geest: den geest
der liefde en verdraagzaam heid , doortrokken is. Hi
j zag
1:H oe boze twisthier eendraghtkon verdelen,
En Avatstyfzinnigheit de t:4eedraght stltande 1l()lldt;'*

1) Ze zi
jn afgedrukt in het 11 D.van l'enollfsBtjt
/rcr
ye??,bl.95 en 103.
àlen zie ook de plaats uit Brandts Leven door Johtll J)e H aes,aafgedrukt
t.1.a.p.,b1.85.
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en daartegen trok hj te velde.Sprak hj uithethart,en nietom
te declameeren? En was 'them ernst,toen hj in de Opd
.raeht
zei (P0è.
zy, bl. 157): sllet komt hier,gelyk ook om trent alle
deughden, op het doeit voornaamelyk aan:'t is niet genoeg,dat
m en devredelessen hoore,weeteen schryve,men moetze betrachten
en beleven ?''

Men heeft Brandt,op grond van dergeljke uitingen,voor een
verdraagzaam en gematigdchristeljk schrjverenmensch gehouden:
Moonen noem de hem de Vrededichter''en zjn levensbeschrjver
J. De llaes stelt hem anderen in dat opzicht ten voorbeeld, zeggende,datzjne deugd sden dichteren en opbouweren onzer moedertale t'eenen spiegelkan dienen'
'(bl.30).

Zi
jne Historie der W:/pA-3?>tzfï: getuigtzekernietvan zi
jnevredelievendheid. De Remonstrantsche Broederschap had pzoo lange

geroepen en z0o zeergejvertom eeneRemonstrantscheHistorie''1)
enhetschrjven daarvaneindeljk,in 1657,aanBrandtopgedragen.
Deze wilde niet, dat het publiek zich zou houden aan de voorstelling van Baudaert en anderen,en de Broeders nvoor een deel

oproermakers en lujden zonderreligie achten.'' Die nloogenen en
lasteringen''moestmen Qink aan de kaak stellen,en daarbj noch
Regenten noch Contra-remonstranten ontzien.
llet eerste deel dier H istorie, met spanning verwacht,verscheen
in 1668. llet behandelde de gebeurtenissen vöör 1600 en vond
weinig tegenspraak.

Maar bj het Tweede deel,in 1674,brak de storm los. Om
den inhoud:wa
nthetgeheele deelliep overdenstrjdvan gGoml
meren Armjn,''en Om de opdrachtaan deLeerarenderPublieke
Gereformeerde K erken in Holland.''
Rulaeus beweerde ervan : sBrandt geeft vrede VOOr, m aar heeft

oorlog in den zin; hj bekleedt het altemaalmetden dekmantel
van vrede en eenigheid in de Religie,maar hj heeftvoor heerschappj te gebruiken over Staten, Magistraten,den Prins van
Oranje, Kerkeraden)Synoden,en alle Predikanten:hj wilvrede
met hen houden,ja, a1s zj hunne vroegere daden herroepen en
condemneren , en de Arminianen in haar Landt beroerende.

1) Jvoorden van Brandtin een briefvan l660,atkedruktbi
jDr.G.Penon,
Bl
jdragen enz.,11,bl.l54 vlgg.
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d waling-en justificeren." Als men de verklaringen van Brandt zelf
in het oog houdt, dan mag er weI waarheid schuilen in Ruyl's
beschuldiging. En terecht zegt Dr. Penon I): " Men bedenke zich
eerst, voordat men weer over Brandts "vredelievendheid," "zachtaardigheid" en "verdraagzaamheid" den een of anderen volzin
neerschrijve."
Maar hij was niet aIleen een weinig verdraagzaam kemphaan:
ook van zijn karakter in het algemeen valt maar weinig goeds
te zeggen: integendeel, dit was zijne zwakke zijde. Wij zagen dit
reeds in zijne houding tegenover Vondel. Ook bij andere gelegenheden heeft hij zich van geene heel gunstige zijde doen kennen.
V oor de Historie del" Reformatie heeft hij herhaaldelijk gebruik
gemaakt van inlichtingen en mededeelingen, hem door Oudaan
verstrekt, gelijk wij uit diens brieven weten 2); maar nimmer heeft
hij zijn naam genoemd, ofschoon , zooals zijn zegsman meende,
"onze vriendschap in de jaren onzer jeugt haren aanvang heeft
genomen" 3), en niettegenstaande Brandt zelf in de voorrede tot
het werk verklaarde: "Mij dunkt, dat het geen oprecht man be·
taemt t' ontveinsen van wien hij zich diende" ~).
Op later leeftijd schijnt hij tot beter inzichten bekeerd te zijn:
toen bekende hy Vondel hetgeen hij jegens hem misdaan had, en
misschien bracht hij de schoone gedachten, in zUne verzen glimmende, ook in practijk, en toonde, denkelijk weI tot verbazing
van wie hem vroeger gekend hadden, dat mannen van verschillende
inzichten elkander konden achten en liefhebben. Althans toen hij
met zijn vriend, den orthodox-Gereformeerden Predikant J oannes
Vollenhove, hun beidor lofdichten op den overleden Vondel gezarnelijk zouden uitgeven, schreef de laatste schertsende: "De liefhebbers hadde 't misschien vermaakt, dat de kunstgenootschap
der poezye Remonstrantsche en Contraremonstrantsche Predikanten
aldus kon vereenigen in 't verheffen van een' poeet , als poeet ,

1) T. 1. a. pl., bI. 162.
2) Die brieven zijn afgedrukt in Dr. G. Penon's Bijdragen enz., II D.,
bi. 109 vlgg.
3) Aldaor , bI. 109.
If) Verg. aldaar , de noot op bl. 130-131, en zie Dog een ander gevul
vermeld in de noot op b1. 165.
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die zeer hardt erf bygelovig Paapsch was, en by geen'van die
beide daar in te Pr)
rzen''1).
Geen wonder) dat Brandt,de man, sdie van nature zelf Lang

was sin haaperinge te raaken''''2)1 doar den storm ,dien zjne
Historie der Reforlnatie onder de orthodox Gereformeerde predikanten deed opsteken ,zich genoopt vond om zich niet verder met

theologisch geschrjf in te laten en zich geheelaan de Letteren
te wjden. Reeds in 1666 had hj de Historievan Ak/c/lzfïzes te
boek gesteld,en kortdaarop de Latjnsche brieven van Barlaeus,
die kostbare bron voor de geschiedenis der Letteren, in het licht
gegeven. Ook van H ooft's Gedicltten en Nederlandsche ffïsfprïl'
rl,

bezorgde hj een nieuwen druk, zoowel a1s van de Poëzie van
Vondel (1682). Eindeljk schreef hj zjn meesterstuk,hetLevevt
&lAI de ffzfïfey', waaraan hj honderd dagen lang veertien uren
'
daagsbesteedde3).
Welke verdiensten hi
j alsprozaschrjverbezat,hebben wj reeds
aangestipt#).Alsdichterhad hi
,jbuitengewonegaven,enmenmoet
het betreuren, dat hi
j van meening w
'as,zich a1sPredikantniet
te m ogen afgeven met wereldsche poëzie, met sydelen arbeit,''

welltcht pzjn ambt onwaardig.'' llj verontschuldigde zich zelfs,
dathj zich aan sstichteljkerjmen''schuldigmaakte.Daardoorisde
keuszjneronderwerpen en hetgetalzjnergedichtenzeerbeperkt.
'tIs werkeljk te bejammeren, want de gespierde verzen zjner
jongelingsjaren boeien door oorspronkeljke,manneljke,verheven
poëzie, en wekken het vermoeden, dat hj voortrefeljke kunstwerken zou geleverd hebben, als hj onbeschroomd aan zjne
dichterl.ijke verbeelding den teugelhad durven vieren.Thansmoest
hj zich bepalen totonderwerpen van huiseljken aard,die hj niet
zelden aantrekkeljk maakte door den eenvoud der behandeling en
het innig gevoel, dat er in leeft.

Alaar binnen zoo enge grenzen vermocht hj zjn dichtvuur
1) Brief van Vollenhove achter Het Leven rcn Brandt door Johan 1)e
llaes,bl.201.

S) Dr. G.renon, Historiscl
te en bibliograpbiscl
te bescltouwing rcn Vondel's

Hekeldicbten,bl. 102.

3) Z1e de lnleiding en twee fragmenten daaruitin Penon,Ve#er/.dicht-

en prozawerken,1V,310 vlg.

1) Boven,XVIIEeuw,1 D.,b1.358.
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kwaljk te beperken:en allerleionderwerpen van meer beteekenis
trokken hem aan. Durfde hj ze niet in epische breedte behandelen, hj sloeg een nliddenweg in en vervaardigde daarop een
aantal bjschriften, die hem den naam verworven hebben van
onzen kernachtigsten epigramm atist.

Twee opmerkingen dringen zich alsvanzelfbj delezing zi
jner
verzen aan ons op : vooreerst deze, dat de geest, dien deze poëzie

ademt,in z0o opmerkeljke tegensgraak is met hetgeen wj van
'smanskarakter weten;ten anderen,datde manneljke gespiertlheid zjnerjeugd nietgeheelte gronde isgegaan in hetlikkenen
verschaven, dat hem gaandeweg eene behoefte was geworden i).
Brandt stierf als predikant te Amsterdam den 12en October 1685.

De poëzie was erfeljk in zjn geslacht:zjne zonen Kasper en
Joannes zjn a1sdichters bekend,maar doen in oorspronkeljkheid
en kracht voor hunnen vader verre onder.

Onder de navolgers en leerlingen van Vondelheeftaltjd eene
grootç plaats bekleed Joachim Oudaan.ln zjne pLykgedachtenis
va'
n den grooten Agrippyner'' noemt hj zich zjn sdankbaar
leerling''qpt
lëzy,11I, 506);en in zjne brieven gewaag'thj van
onzen heerljken Voorganger'' of onzen Patroon''2) ofschoon
hj erkent(b1.520,517),
!!$Vy kruipen slegts van verre hem in zyn schaduw l1a,
En oogen waar hy vliegt......
Jvie nu dien A delaar,in ftzweven op zyn wiekell,
àleent in te winnen ,ofdoor v01g1:1staangenoopt,
H em te achtelhalen,op zyn voetspoor,daar hy loopt,

'tZi
j hoe grootmoedig zich dietrantverheflk in 'tschryven,
Die komt,a1s lkarus,op wasse vletlgels dryven''3;.

1Z
) Zeer juist-is de opmerking van Dr.G.Penon,Bî
jdrageztenz.,11D.,
bl.31:,9BiJ'Brandt,die veel van verbeteren en schaven llield

in sommige

opzichten een model-dichter voor de dichters der achttiende eeuw - zi
jn
veranderingen in latere drukken talri
jk. Hi
j maakte afschriften en omwerkingen, en de nieuwe redactieverschildesomsvri
jwatvan hetoorspronkeli
jkegedicht-'f
2) Zieden briefvan llDec.l682attnBlttndt,bi
jDr.G.Penon,Bi
jdragen,
11 D .,bl.l4l, 142.
35 Zie het geheele gedichtin Penon*s D icht-e1tprozawerken lV, b1.339.
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De man,die zoo sprak,was een bakkerszoon van Ri
jnsburg,

waar hi
j den 7en october 1628 geboren werd. De vader wasR0tterdam ontweken tjdensde hevige vervolging der Remonstranten,
en sloot zich aan bj de bekende Rjnsburger Collegianten,van
welke fjne sekte zjn schoonvader,JanVanderKodde,de'
stichter
was. llet kan dus niet vreemd schjnen,datde zoon een streng
Protestanten jverig anti-paapsch was1).Joachim toonde alvroeg
grooten aanleg van geest:ditbrachthem teLeidenopdeLatjnsche
school, waar hj van Rjnsburg dageljksheen wandelde. Desniettemin bleef hj zjn vader fn de broodtakkerj helpen. Dejonge
m an trok aldra de aandacht der geleerden, en Scriverius, die

blind begon te worden 2),nam hem bj zich in huis2ssecretaris
en voorlezer. Hier vond hj ruimschoots gelegenheid om zich in
de kennis der Oudheid te oefenen,van welke studiein laterdagen

zjn boek over de Ronmsche kvb.
g:sfheïf, dat stresoor van ongemeene geleertheitt''de vruchtwas. Tengevolge van zjn huweljk
verplaatste hj zich later naarRotterdam ,waarhj desteenbak-kerj
van zjn schoonvader overnam , die hj tot kort voor zjn dood
(1692) bestuurde.
Ondanks zjn prozaisch bedrjf3)ontwaakte reeës in zjnejeugd
in hem de zuchtvoorPoëzie.Alsbjnaalzjnetjdgenooten begon
hj met een treurspel. Vondel's Mariq Stuart,in 1646 in 'tlicht
verschenen , had veel ergernis gewekt en tal van tegendichten in

1) In een brief van l669 van Brandt schri
jfthi
j (bi
jPenon,Bt
jdragen,
11 D., b1. ll0):ls
l.
k weet niet door welke ingebore neiging,of erfbezit
mi
jner Voorouderen, door een bykomende overweging en redenmatigheit
gesterkt, ik voele zodanigen ingedrukten afkeer, en vergruwing,van alles,

wat die Roomsche Kerk, als zodanig, eigen is,(geli
jk ik,opdatik ditin
't voorbygaan zegge, in 't korte, zoo m y dfA lm aghtige hiertoe het leven
spaart, door eenig werk, althans by my onder handen,noch naderhoop te

toonen) dathet m)rnietandersalsten hoogste welsmakeli
jk is,'tgeen met

reden haare in den gront verdorventheit voor de werelt ten toon stelt,om
alle menschen daar van af te schrikken.
''- Geen mooie volzin,voorwaar,
voor een poëet!

2) Zieboven,XVII Eeuw ,1D.,bl.58.

3) W . Van Heemskerk spreekt hem aldus toe (Oudaan's Ihoneelpoèbie,
vöörden Konradynt:
Gy die,voorm ond en maag,door hand en voeten,
De broodkorst kneed,en treed,en m aakttot kruym ...!''
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hetleven geroepen l).:,Debestecritiek,''zegtYan Lennep,rwelke
op het stuk geschreven werd,wasdie van den jeugdigen dichter
Joachim oudaen, die, als een tegenhanger van het treurspel op
Slaria Stuart, mededingster en slachtofl'
er der Protestantsche Elizabeth , een treurspel schreef op Johanna Gray , m ededingster en

slachtofer der Katholjke Maria Tudor,welk stuk tweejaren later
het licht zag.
De Johanna Gray is evenwel een d0r en sm akeloos stuk ,zonder

handeling of karakters. Evenzoo de Konradyn,die een jaarlater
in druk verscheen. Het hoofdtooneer in het eerste drama is eene

tweespraak overde voortreflbljkheid van hetProtestantismeboven
de Katholieke leer, en de K ons-adyn is vo1 lange historische verhalen, voor een Hollandsch publiek alles behalve boeiend. M idden

in de deftige Alexandrjnen stoot men daarenboven vaak op de
platste uitdrakkingen ofvergeljkingen.
Vele jaren later, in 1671)misschien omdat pde genegentheit
tot de rjmkonst, een poos lang by (hem )a1s verstorven gelegen
heeft''2)- schreefhj Het'
l
/:o'
vlpr.
p:zlhuis '
pcozEli,datin aanleg
en bewerking overal de sporen draagt van op de leestvan Vondel's

Gysbreghtgeschoeid te zjn.
De H oogepriester sterft, nom eene te lafhartige en verwaarloosde

kindertucht zoo strengell
jk gestraft:'' a1s hj verneemt, dat de
Bondsark in de handen der Filistjnen is gevallen, bezwjmthj
(b1.238),en
ls te heflkn noch te w enden,

Mitszl
jn swaarli
jvigheid,en 'tknakken van zi
jn lenden,
W'aarop hy nederploft,en deerli
jk breektden hals.''

Na dit staaltje zal men het billjken, dat wj nietlangerbj
deze tooneeldichten verwjlen, die met de Kunst niet veel uitstaande hebben , daar phet eenige oogmerk is.... dat deze dingen

ons t0t voorbeelden geschied en beschreven zjn, op datwe tot
het quade geenen lusten zouden hebben)''geljk hetin de Uytleiding heet.

Men had reedsterstondoP zi
jne verzen vri
j wataan temerken,
1) Verg.Van Lennep, Vondel,V D.,bl.512 en i
Walez.,b1.l0.
2) Naar zi
jneeigen woorden,bi
jPenon,t.a.pl.,JI,b1.ll1.
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zegt zjlllevensbeschrjver Dav.Van Hoogstraten; m'
aar hj verontschuldigt hem wegens ,de schaersheit van goede voorgangers,
zynde meestal wat men toen zagh geschoeit op de leest van den

RidderJakob Kats,die alle huisgezinnen metzjne gedichten vervult had''(bl. 19). pHier lasmen,''gaathijvoort,svaerzen
van mannelyke krachtt en eenen anderen trant van m uzyk , dan
daer de ooren aen gewent waren.''
Oudaan oefende zich in 't Ilollandsch door vertalingen, en

trachtte Hooft op zj te streven, pwiens manier van schryven,
hoewel veelsins hart en stram ,hj stelde boven al wat 'er oit
was uitgekomen'' (bl. 21). Later evenwel verklaarde h)r (P('
è'
zy'
1II,517):
!!Zoo iemantook een stylin onrym zich verkoze,

lk kengeen majesteitdieboven VondelsProze
Zich heFe in rykdom ,kracht,of helderheid van taal.''

Ofschoon Poot van Oudaan zegt,dathj sdoor de kunstkenners
altyt onder de vermaertste Poëten van N ederlant getelt is,'' valt
er toch OP de voortrefeljkheid zjner gedichten vrj wat af te
dingen. Van Lennep,een bevoegd rechter,geeft dattoe (ï
sondel,

IX , 611): pschoon men aan zjn vaerzen geen krachtuoch soms
verheëng betwisten kan,z0o zjn zy over 'tgeheelbehebtmet
zekere stroefheid en duisterheid, die het lezen er van vermoeiend,

en
wat mjn indruk daarvan is
verveelend maakt.'' Dit
was reeds erkend door zjn levensbeschrjver (bl.61):diehetook
met Van Lennep eens is (bl. 67), dat de vertaling der Psalmen
en de ruitbreiding van het boek van Job'' zich gunstig onderscheiden rdoor de kunst om de zangm aten , waar h)r zich van

bedient,afte wisselen en daarvan partj te trekken.''
De duisterheid was vooreelldeeltoe te schrjven aan dejacht
op ongebruikeljke woorden,waarin hj eenig is. Maarduisterheid
en stroefheid zjn nietzjne grootste gebreken. Hetlaatstebetreft
slechts den vorm en heeft toch niet belet, dat die vorm uitm unt
door eene technische afronding , die misschien m eer dan iets anders

de uitspraak van Van Hoogstraten (bl.62) wettigt,dat phet klaer
bleek, dat niemant Vondel zo0 na wistte kom en als h)-.''
Tegen den inhoud zelf, of, wil m en ,tegen de inkleeding , kan
menig gewichtig bezwaar worden ingebracht. Over het algemeen
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zi
jn zi
jne gedichten onbeschrjfeli
jk koud en vervelend:'tis,ofer
lood in die verzen zit. W el is de toon deftig en de uitdrukking

brommend, maar toch is de man arm aan dichterljk gevoelen
phantasie. llj schrjft proza in technisch onberispeljke versregels.
lloe weinig begrip de vrome Dichtereigenli
jk van poëzie had,
blijkt uit de reden, die hj opgeeft, waarom hj Vondel boven
Homeer en Maro stelt(Poezy,1II,513):
.

1,Tlom eer en M aro zyn in Vondelbeide herboren:
Alaar meteen'bet'ren zwier van schikking,min verkragt
Van onnatuurlykhefen......
By V ondelword geen schild van een'Eneas ooit
M eteen geheel gevolg van eeuwen opgetoit;
Dry honderttempelen in eene stad besloten;
De gantsche zee bedektmetvyandlyke vloten ;
Daar 'tschip des hoofdmans,en de hoofdman op zyn schip,

En kenlyk word om 'thoofd descheepskroon van Agript?);
By Vondelzwetst geen spies,noch spreken geene paarden;
Zyn richtdraad houd doorgaans gevoegzaamheid in waarden.f'

Zulk een Dichterbezong natuurli
jk even gaarne shetkonststuk
der brandspuiten''qpoezy,11,192)als den svaderdesVaderlands''
(1)1. 150) of de zluykgedachtenis van den grooten Agrippyller''
(111, 505). Maar bj voorkeur ontboezemthj vrome bespiegeling;
want,zegthj (II,219):
!,Gods eerte vord'ren,en zyn waarheid in myn werk
Oit voor te staan,was steeds myn opperste oogemerck;
En heb ik dat,gelyk ik hope en wensch,bekom en,

En wachte ik eerby God,en pri
jsby alle vromen:
W at dees ofdie van my nu vonnist ofgevoelt,
Datraakt my niet,ik weet waarop ik heb gedoelt-''

Zjne vroomheid had op zjne gedichten althansdien gunstigell
lnvloed,datzj erhetPaganisme uit weerde, pw aarm ede hy ront
uit zeide dat Godts naem geschonden en onheilig wiert,''getuigt

zjn levensbeschrjver (bl.55). En zjne gedichten staven die uitBpraak. ,M en vermeie zich in d'
Oudheid,''roepthj uit(111,523);
!!M aar dat men zich zoo diep hier in verzinke,en duik',
En zoo gem eenzaam werde in zynen goden-hemel,
Dattelkensons dien broeivoor de oogen m ale,en wemel,
En 'tbrein bemachtig',dat die drifthaar krachtontdekke,
Dat'sver de paal voorby,en buiten ft vroed bestek.''
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Ja,hj schreef zelfs een geheel gedicht:sHetGodendom ontdekt'' (I, 31), om de shedendaagsche dichters''te waarschuwen
tegen die

11Queekselsvan den nacht,
Op vleermuis-vleugelen terwereld ingebracht''?
kII,331).

onder de vernuften dierdagen,die hun tjd tusschen theologie
en dichtkunstverdeelden, en zich een dichterljken naam verwierven , behoort hier nog te worden genoem d de H aagsche predikant

JoannesYollenhove.Hj werd in 1631 te Kampengeboren,huwde
tweemaal, werd vader van veertien kinderent bracht in 1674 a1s
gezantschapsprediker verscheiden maanden in Londen door, en

besloot zjn overigens onbelangrjken levensloop te 's-Gravenhage,
waarhj in 1708 overleed.
VolgensBrandt1)liep Vondelzeerhoog methem ,en getuigde,
Xdat hy niem ant kende, zonder pluimstrykery gesprooken, die

hem in dit renperk (der poëzie)voorbystreefde.''De rLykklagt''
op Serini (Yollenhove's Poezy, b1.255),die dezen 1of uitlokte,
rechtvaardigt dien niet. M aar m en bedenke, dat Vondel acht-en-

zeventig jaaroud wasttoen hj z0o sprak.In 'talgemeen verdient
Vollenhove den roep niet,die van hem uitgaatten dien hjvooral
aan de familie Brandtverschuldigd is2). Trouwensde dichterljke
aandrift schjnt eerst betrekkeljk laat bj hem te zjn ontwaaktj
1) Leven ran Vondel,b1. 104- 105.
Q) De oude Geraert Brandt rangschikt hem in zijn Zepen van Vondel,
onder de weinigen,diezi
jn held ,,in stylallermeestgeleeken,*'en laatzich
vertellen,dat Vondel hem zi
jn ggzoon in de kunst''noemde. In zi
jne Poèï
zy

roemthi
j hem wel(bl.348)a1s

11Vermaarde man,cieraat van Nederlant,
Doorluchtig door uw wonderbaar verstant,
Uw'grooten geest,geleertheit, deugt en zeden;
*'

maar van zi
jnegrootepoëtische gaven zwi
jgthi
j.Zi
jn zoon Kasparbegroette
hem Lpoezy,bl.203)a1s
Edelpuikjuweel
Van 'tStatenhof,ons geestryk 'sGravenhage,''
en bl.226 a1s s,N'
eel'
landts licht en luister;''terwi
jlJohan in ziine gedichten
(b1.27)Vollenhove'spoëzie loofta1s
,!Die zoo vo1krachtsen geurs na H oofts en Vondels tyden
Geen ouden hoefthun eer noch luister te benyden.''
xy
oxcltsLox,
r,Ned.Letterk.,XVIIe Eenw ,II,4e druk.
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daar hj een gedicht van 't jaar 1655 noemt (bl. 409) peene
onrype vrucht van myne jonge jaren.'' 't Is waart dat hj pin
sti
jl''Vondelzeer nabi
j komt1)qmaarditzietalleen op hetuiterli
jke der verzen. Van zi
jn oKruistriomf,''zi
jn voornaamste werk?
verklaarde W itsen Geysbeek , dat shet geheele dichtstuk door,

kracht en gevoel op eene meesterljke wjze gepaard is.'' lk heb
er dit niet in kunnen vinden. 'tIs veeleer eene m et groot gem ak

berjmde stichteljke verzuchting,diemeerklatergouddankrachtig'
e
poëzie ten toon spreidt. De pGezangen,'' die er op volgen,be-

vatten eenvoudig Christeljkegemeenplaatsenen weinig dichterljks;
maar de verscheidenheid van maat:waarin ze zjn gerjmd:pleit
voor Vollenhove's meesterschap over den vorm . H etzelfde geldt

van zjne kunstige sonnetten. Zjne zHeldendichten''zjn waardig
van toon, maar missen den geest van Vondel. Zjne huiseljke
stukken klinken predikanteljk deftig,en steken wonderafbjden
natuurljken toon van W esterbaen.Zjnebrieven zjn zooprozaïsch
mogeljk:en enkele gedichten zoo overplat,datze aan klappermans-ri
jmelari
j doen denken2). Hi
j heeft welgeli
jk,a1shi
j zi
jne
poëzie noemt (bl. 135):
!!Behaaglyk voor geen al te keurige oren-''

Maar altjd en overal is hi
j meester van den vorm :detaalis
duideljk enderhythmusvloeiend.Hi
jmaaktedaarvan ookbjzonder
werk en onderwierp zjne verzen vaak aan de vjlvan zi
jn vriend
Brandt.lloe angstvallig hj overwoordenkeusen toonvalpeinsde?
leeren zjne brieven3). Alen ontwaart duideljk, dat de knutselgeest: die ljmde en vjlde, plooide en poljstte:die den vorm
. *

boven alles stelde , die bezieling en waarachtige poëzie deed verEauwen en wegteeren , al begini op te doemen. W eldra werd dit
de geest der eeuw.

i) Hoeveellhi
j met Vondel ophad,blijktonderanderen uithetaandeel,
dat hi
j met Brandt nam aan de uitgave van den Franekerschen druk van
'sgrooten Dichters Poezy in 1682. Zie Dr. G.Penon,Historische en Bibliographische fes
z/
touupïn.g rc'z Vondels Hekeldlchtezl,b1.143.

2) B.v.de rrGeboortekransvoormyn schoonmoeder,''bl.192.
3) AchterhetLecen t
lt
'n BrandtdoorJohan DeHaes.Zievooraldenbrief,
bl. l48,betreFende het gedichttereerevan Hooft,in zi
jnePoezy,b1.468.
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In den kwartjn van 792 bladzjden,dien de Dichter r0p des
boekverkopers verzoek'' maar aanvulde met salles bykans wat
(hj)Onder (zlyne papieren vont,''som hetboek wattevergroteny''
zjn maarzeer weinig stukken,die verdienden bewaard te bljven.
Onder de besten behoort de pBrant van Londen'' (bl. 182) en
,
)Op den gruwzamen nachtstornz van 1660''(bl.188)1),die dan
o0k in alle bloemlezingen voorkom en. O0k de nlflagte over den

Kerktwist'' b1. 337)2), het innige verjaardicht op zjne vrouw
(b1. 194)3) en hetlofdicht tereere van Hooft(bl.468)zjn zeer
waard aan de vergetelheid te worden ontrukt.
Yollenhove was een geleerd en verlicht m an, de vriend van

Brandten dienszonen,aan een van welke hj schreef:
1,H oe ons Kerkles ooitverscheelde,
TrektParnassus zich nietaan;''

hj was een braaf predikant, wiens kanselwerk geroemd wordt;
maar een groot dichter was hj niet. Zjne lloëzy rechtvaardigt
volkomen de uitspraak van Jer.De Vries4),hier nzietmen duideljk zekere ver:aauwing en koelheid insluipen,diedendichttrant
van dien tjd merkeljk benadeelt: de inspanning en verheëng
van geest is minder, de ware hoogdravendheid zeldzam er; iets

geljkmatigsen eentoonigs begintveldtewinnen;eenebeschroomdheid,om tegen taalofjuiste tzitdrukking tezondigen,brengteene
angstvalligheid te weeg,die der Dichtkunde ook in latertjd zeer
nadeelig geweest is.''

Yondel had van Yollenhove gezegd:rlammerdathj een Predikantis.''En waarljk,de theologieheeftopmenigendichterljken
aanleg schadeljk gewerkt.Het voorbeeld van Geraert Brandtis
daar om dit te bewjzen. En waar zj geen beperking van den
dichterljken horizon metzich bracht:daarheefthaar geredekavel
doorgaans iets dors en pruikerigs in de plaats gesteld van de
frissche phantasie. Imm ers niet een ieder werd daarvoor, zooals

1) Zierenon,l
'
kederl.Dicbt-enyrpzckt,
er/
cen1V,359.
2) Alsboven,b1.373.
3) A1sboven,bl.362.
1) Proereeener Geschied.derNed.Dichtk.,1D.,b1.254.
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Camphuysen,door zjne onvergeljkeljkenatuurljkheidennaïveteit
behoed.
't Is een waar genot buiten dien deftig gebeften poëtenkring
weer eens een onbevangentwaarachtig dichter te ontmoeten.
Die naam kan niet onthouden worden aan den laatsten dichter

der heldenperiode, eene ster van bjzonderen glansonderde vele
planeten,die de twee ofdrie zonnen:om gevenqhem ,dien de oude

Vondelgemeenljk zjn zoon noemde,en van wien men aanneemt,
dat hj den rAgrippjner''hetnaastop zj streefde. 'tlsdie Jan
Antonisz., m eer bekend als Joannes A ntonides Van der Goes,
welken naam m en hem ried aan te nem en ,omdat men daarmee

voegeljker dan onderhetburgerljke patronimicum rde vermaertheit te gemoet''kon gaan.

Hj wasin 1647 teGoesgeborentmaarteAmsterdam opgevoed,
waarheen zjne ouders, peenvoudige doopsgezinde burgeren?''in
1651 verhuisd waren.De knaap kreeg eene geletterde opleiding-

hj was, evenals zjn schoolmakker en vriend Broekhuizen,voor
de apotheek bestemd, gaf de eerste proeven van dichterljken
aanleg in Latjnsche verzent maar werd aldra door den roem van
Hooft en Vondel geprikkeld om ook in demoedertaalzjn gevoel
uit te storten.
N aar de gewoonte dier dagen waagde hj zich terstond aan een
treurspel. Ik weet niet, wat aanleiding gaf, dat de overheersching
van China door de Tataren in 1647 hier op eenm aal eene gelief-

koosde rtreurstof'' werd; maar Vondel behandelde haar in zjn
Z'
uvtgchin, die in 1666 het licht zag (verg.boven,b1.306);en
terwjlhj daarmee bezig was,vernam hjtdateen zeventienjarige
knaap zich hetzelfde had onderwonden.Hj zochthem optmaakte
kennis met zjn werk,het treurspel TrazilPJoverrompeltSina,
en was er zoo mee ingenomen,datvan dien ti
jd deinnigevriendschap tusschen die beiden dagteekent.H oe die onderscheiding den
jongen Dichter voortstuwde op de ingeslagen baan! 0p twintigjarigen leeftjd werd hj op eens beroemd door het in 1667 uitgegeven gedicht op den vrede, getiteld: Bellone aen bant, onder

hetwelk rd'oadste en grootste poëet''verklaarde zjn naam wel
te willen zetten. H et gedicht werd als verslonden en pvan vele

geestryke jongelingen van buiten geleert.'' In 1671 verscheen De
Iofz-ppzzl, ptot verwondering van al de werrelt (zegt D. Van
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Hoogstraten),die in hare eerste opgetogenheitriep,datde kunst
nu in dezen jongen helthaer hoogsten tOp bereikthad.''
Een verm ogend M aecenas, Dirk Buisero, Secretaris van Vlissingen? trok zich nu den Dichter aan,liet hem te Utrecht in de

Medicjnen studeeren, en verbond laier den jongen Dokter aan
zjn persoon. Zelf lid van de Admiraliteitop de Maze (te Rotterdam) geworden, bezorgde hj zjn beschermeling eene betrekking
bj dat college?waardoor hj onbekrompen kon leven.Maar Antonides had er niet lang genot van:hj werd den 18en September
1684 in den ouderdom van slechts zeven-en-dertig jaren:door
eene bloedspuwing uit het leven gerukt.

Ofschoon wj thans moeten erkennen, dat Antonides bj zjn
leven welwatoverschatis?kon toch Joan DeHaesinzjnlofdicht
m et het volste recht Zeggen :
!!Gy zyt naest dfagrippynsche zon
De roem van onzen H elicon.ff

Hj was een waarachtig dichter. Reeds de Trazil leert, hoe
uitstekend zjn aanleg was.Detaalisechtdichterljk,tedichterljk
zelfs; en in de techniek had die beginner reeds het meesterschap

bereikt. Maar bovendien isdittreurspelals zoodanig ongetwjfeld
het beste , wat van dien aard in Holland geschreven was. Hier

is handeling,die overal bj onze Olassieken gemist wordt. Bljkbaar voelde de jonge Dichter ditgebrek en slootzich daarom bj
de school van Coster en Jan Vosaan. Maar ofschoon hj er niet
voor terugdeinst om verschillende personnages op het fppn::l te

doen verworgen en op hethartte trappelen,istoch zjn stuk niet
zoo m onsterachtig a1s b.v. de A ran en Tïfvd. Dit is ook daaraan

toe te schrjven, dat het verzoenend element der Tragedie hier
nog duideljker op den voorgrond treedt.
De regeering van Zunchin , waaraan Trazil een eind m aakt,

was eene reuvele regering,''ja, eene pwreede tieranny-'' De
Koning ? die van den troon gebonsd en gedood wordt,was een

Xbloedhondt'' een saertstieran,'' die de edelen zjns lands deed
ombrengen of in ballingschap zenden'
: hj had zjn lotverdiend.
Maar hj had een edelen zoon,die zeker z0u hebben goedgemaakt, wat de vader had misdaan, hadde hj slechtsden troon
beklom men. Trazil trad hem in den weg. Deze was een dapper
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krijgsheld, die roemrijke overwinningen bevochten had; maar 't was
niet aan hem den Koning te straffen, nog veel minder om zich
in zijne plaats te dringen.
Zunchin had hem uit nederigen stand opgeheven - hy was
waarschijnljjk een bastaardlid van het koninklijk geslacht - en
hem met weldaden overladen. Toch schroomt de "ondankbare"
niet den Vorst op 't ledikant met eigen hand, uit louter "kroonzucht ," te vermoorden. Hy toont zieh verder ijdel en wreed. Hy
doet den edelen Namolizant en diens zuster, 's Konings kinderen,
ombrengen; en het blijkt, ook uit zijne betrekking tot zijne boel
Celione , dat hy zich door zyne booze hartstochten laat beheerschen, Als hy den Prins de oogen heeft doen uitsteken en eindeliik
verworgen, 'tgeen zelfs zyn ruwen veldheer tranen afperst, zegt
het "godloos basterzaet" heel koel:
"Hy leit'er toe: dat "s uit; nu zijnwe buiten noot."

Ten slotte, als hy, verwonnen, de schimmen zyner slachtoffers
voor zich ziet ryzen; en de Priester hem toeroept:
,,'It Zyn de goden,
Ondankbre ryxpest , die u pynigen , geen dooden ,"

gaat hy heen om zich te verhangen.
Nog een ander had besloten aan de heerschappij van Zunchin
een einde te maken: de gewezen Veldheer Simkio, in wiens plaats
waarsehijnlijk Trazil gesteld was. Maar hij is niet door den Koning
beweldadigd: integendeel; hij werd "in ballingschap ter ryxstede
uitgejaegt." Hij handelt uit rechtmatige wraak, "en die is loffelyk."
Hy levert de stad in handen van de Tataren. Doch hij is eene
edele natuur: hy weifelt en klaagt zichzelf en zyne "versteende
ziel" aan; hij is diep bewogen by het lot der Prinses. Wellicht
ware hy nog teruggetreden; maar hij is zwak en laat zich voortdrijven door Hungian, wiens vader door den Koning vermoord is,
en die er daarom op staat om zich te wreken ~
"Zoo datmen noit den naem van dat vervloekt geslacht
Meer hoore."

De figuur van den zwakken, doch niet verdorven Simkio, die
evenwel een "verrader" heet, en ten slotte zilne zwakte met den
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dood boet,dientbljk
-baar om , door de tegenstellingtde laagheid
van Trazil n0g meer te doen ui
tkomen. En juist het verraad
van den eerste dient om de reehtmatige strafaan den tweede te
voltrekken.
Xunchi, de Tataren-Khan,wordt met de schoonste kleuren ge-

maald. Hj is van nature geen veroveraar: Trazilheeftindertjd
den oorlog tegen hem uitgelokt, en de overwinnaar is zichtbaar
het werktuig van de straf in de hand der Voorzienigheid.

Uitditallesbljkt,watzelfsVan Lennep nietdurftontkennen1),
dat Antonides rmeer dan Vondel inzicht had in hetgeen het

theater-efektvereischt.''Evenwelerbljftnog veelaan te merken.
Er is overm aat van wat Van Lennep nhorreurst' noem tq m aar
vooralt karakteristiek is m eer aangestipt dan uitgewerkt: deels

ook ten gevolge daarvan?dat alle personen altjd dezelfde hoogpoëtische taal spreken. Alen vergete echter niet: dat de Dichter

nauweljks den kinderschoenen was ontwassen. En men zalVan
Lennep wel willen toestem men , dat pware hy in 'tleven gebleven ,
had hy : op den ingeslagen weg voortgaande: nieuwe dram aas
geschreven , zich daarby , evenmin als in het voriget te streng

aan eigendunkeljke tooneelwetten gehoudentmaar zich,door een
meer gekuischten sm aak : door een meer bezadigd oordeel'' - en

ik voeg er bj, door dieper karakterstudie

rlaten leiden?hy

onze grootste tooneeldichter geworden ware-''

Maar hj verkoos het episch-lyrische genre. Hi
j wasgeen man
van huiseljke poëzie: hetVerhevene was bj uitnemendheid zjne
zaak. Hj was voflr het heldenvers geboren; in pzegezangen''
vooral schittert zjne Muze. Reeds in zjne jeugd toonde hj dit.
rDe Zeetriomf der Yenetianen''2),de rNederlaeg der Turken''3),
zjn Vondel waard. rDe Teems in brant''en de svrede tusschen
Frankrjk en de Nederlanden''handhaven dien roem. Maar 0ok
zjne bruiloftsdichten zjn niet van een alledaagschen rjmer,çn
onder zjne ljkzangen zjn erdie voortrefeljk mogen heeten. lk
herinner slechts aan dien voor GregoriusAlees,,op hetoverljden

zi
jner Gemalinne''(b1.180)1).Die op Yondeldaarentegen iszwak.
1<#) Vondels Wor/cen,X D.,bl.562.
S)

Bi
jPenon,Lgederl.Dicbt-e?lprozawerke'.1V,38:.
3) Aldaar,bl-388.
J
ê) Aldaar,bl.4lî.
,
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Hj heeftook enkele trelendè bjschriften geleverd:dat op Tromp
(bl. 304)1) is even geestig als pittig.
Ondanks den lof,hem z0o kwistigtoegezwaai
d,bleefhjnederig.

Daarvan overtuigtonshetfraaie vers,aan Brandtgerichtpopzjn
verzoek datik mjn gedichten weêruitzou geven''(b1.255)2).
Bj de onbetwistbaar groote dichterljke verdiensten, die hj
heeft, kleven hem gebreken aan , die niet m ogen worden over

'thoofd gezien: gebreken, van dien aard,datzj het genot,dat
hj schenkt?merkeljk temperen. Het grootste verwjt,dat hem
kan worden gedaan,is,dathj zjne vurige verbeelding niet altjd
genoegzaam weet te beteugelen , waardoor het verhevene niet

zelden in gezwollenheid of bombast ontaardt. Hj zingt, om de
woorden van den Ystroom te gebruiken (bl.70):
!!Met dreunende geluit en een' verheve trant

Van spreken,die my lang noch daeverde in mi
jn ooren,
A 1s of hy bromde door de boghten van eenfhoren.f'

Dat brom mende gaat som s zoover, dat men onwillekeurig aan
Swaanenburg denkt, wien het lustte
Op een bas,methart gespanne snaaren
Van styven wind gezweept, den aerdbolom te vaaren-f'

Daarbj komihetovermatig gebruik,men kan welzeggen misbruik , van de heidensche mythologie. Nergens vindt m en zooveel

Goden, zooveel) classieke klanken bjeen, a1s bj hem ; en de
Ystroom m aakt daardoor niet zelden denzelfden indruk als de
gem aniëreerde titelprenten van Romyn de Hooge: waarmee het
werk geïllustreerd is. Dat ligt in den geheelen aanleg van het
gedicht, 'tgeen als het ware een kaleidoskoop is van de meest

afwisselendetafereelen terverheerljkingvan hetskooprjk''Amsterdam , tafereelen, door éénen m ythologischen band aaneengestrengeld. Dit gebrek treft ons echter meer dan het voorgeslacht, dat,
hoezeer enkele stemm en er zieh tegen begonnen te verhefen , a1s

sieraad bewonderde,wat onsa1sklinkklank koud laat.à
Eindeljk moeten wj nog opkomen tegen de alte kwistig aan1) Aldaar,402.

2) Aldaar,413.
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gebrachte en daardoor nietzelden gezochtschi
jnendevergeli
jkingen,
die eer afmatten dan opwekken.
M et dat al doet het goed, te midden onzer redeneerende en

theologiseerende rjmschrjveren o0k eens een talentaan te trefen?
dat zondigt door overmaat van stoutheid der gedachte en w eelderigheid van inkleeding. Te eer, als men tevens geboeid , opge-

togen of geroerd wordt door echt dichterljke schilderingen en
voorstellingen,waaraan eene krachtige,welluidende taal,gegoten

insmjdigeAlexandrjnen.volafwisselingvansnede,hetgewenschte
relief geeft.

MINNEDICHTERS.

Antonides is de laatste, m aar schitterendeonmiddel
ljkenavolger
van Vondel. M et heldenverzen op classieke leest is het uitq en iu
dat opzicht sluit hj het bloeitjdperk- onzer letterkunde in de
zeventiende eeuw af. W eldra kom en de voorloopers van de acht-

tiende,aan hetwoord,en de periode van knutselarj begint.
W j moeten evenwel,alvorensdattjdperk van achteruitgang in
oogenschouw te nementonze aandachtnog wjden aan tweeeigenaardige uitingen van het postisch gemoedsleven onder ons volk :
het minnelied , en de rom antische terugwerking tegen de classieke

tooneelpoëzie;en eindeljk spreken overden Proza-Roman.
Hetisbjna ongelooijk,h0eonderditkalm ,nuchter,practisch,
handeldrjvend en winstbejagend volk 1) het Minnelied gebloeid
heeft. In het tjdperk van ontluiking der zeventiende-eeawsche
poëzie en ook later hebben wj er meermalen op gewezen'),en
gedarende ditgeheele tjdvak zien wj diezangerigheid zich handhaven. Te recht kon dan ook een der dichters: die zich op dit

gebied een naam heeft gemaakt,de Nederlanden roemen 3)a1:
11Landen,die de Min.Godinne
Boven Eryx schynt te minnen;
Landen,die haar keurig Kind
Boven Cyprus heeftgezint.f'

1) DeDecker,diewelbekend wasmetden Amsterdtmschengeest,schri
jft
in deZ0/ #er Geldzucbt,b1.l73,nietzondereenige overdri
jving:
,1ln 'twinnen achtm yn volck zoo hoog een zoette steken,
Dat geen verwythoe snood,geen'hoon,geen'lasterstek-en
H etworden toegedouwt,die 't niet heelkoelverzet
Nietgretig op en kaentvoor suiker en banket,
W anneer het slechts daer by w at voordeelsm ag gebeuren...
etH eeftliever op zt.n bors dan op ztrn@eez.te passen-''

29 Zie XVII Eeuw ,1 D.,bl.54,92;11 D.,bl. 124.

3) Roozelyns oogjes,ontleed (Dt
?r Dan.Jonctys,3edruk,bl.ll9.
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Wi
j hebben hier ter plaatse te wjzen op drie minnedichters,
die zich nauwel
jksOp ander gebied hebben bewogen en die in de
periode van luisternietmisplaatstzjn.Dedichter,diein ditkunstgenre in de eerste plaats onze aandachtverdient,isDaniëlJonctys.

Uit de zooeven aangehaalde verzen bljktreeds,hoezeerhj t0t
de Classieke School behoort: a1s zoodanig reeds moet hj vöör
zjne meer romantische vakgenooten gaan: wier oudere in jaren
hj buitendien ook was. Hj werd in 1600 te Dordtgeboren en
vorm de zich tot arts. Een banvonnis, door den Kerkeraad over

hem uitgesproken,tengevolgevanzjnedichterljkesatyreDeheden#@@#:cA: Fenusds Afinerva,waarin hj o0k aan de theologen vrj
harde waarheden gezegd had , deed hem in 1643 naar ltotterdam

vertrekkentwaar hj weldra z00 geachtwas,datmen hem totlid
derschepenbank verkoos.Hj overleed in 1654.Hj heeftverschillende gedichten en prozageschriften in het licht gegeven, maar

zjn roem alleen te danken aanzjneminnedichtjes,diehjtusschen
1620 en 1623 uitgaf onder den titel Roozelyns opg.jd.
sontleed.
Als bevallig minnedichter bekleedthj eene aanzienljke plaats
onder zjne beroemde tjdgenooten,''zei Witsen Geysbeek 1); en
alle Criticiwedjveren in zjnen lof.Alleen Yan Kampen was niet
zoo rverrukt.''Hj oordeelde,datdedenkbeeldenvandezen Dichter
niet zoo nieuw zjn als werd beweerd,en datzjn sgeheele verdienste in de liefeljkheid der uitdrukking bestaat.'' Maar isdit
eigenljk niet lofs genoeg, waar het een onderwerp geldt, zoo
oud als de wereld?
Jer. De Vries heeft Jonctys wellicht wat al te hoog geschat,

door te verklaren,datzjne gedichten sallerwege overvloejen van
nieuwe wendingen , geestige vonden , beschaafde uitdrukkingen ,

roerende beelden en overliefeljke tegenstellingen''3). Natuurljk
hebben de 59 dichtstukjes,waaruit de bundel bestaat,nietalle
evenveel waarde, noch door vorm , noch door opvatting ; m aar
toch is de indruk over 't algemeen zeer bevredigend. Ligt er al

ietseentonigsindeninhoud- dezestigmaalherhaaldeverheerljking
van een paar oogen , dit wordt vergoed door de verscheidenheid
van wending en dichtvorm.

1) Bio%
q
'r.,Antbol-,C.f/fsc/
? kFoordenboek,IV D.,bl.2l.
2)
.

Proek
'e eener Gescbied.der x.
V/tf.Dichtk.,1 D.,b1.203.
'
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MetdatalligterietsOnbeschrjfeljk afmattendsenOok stuitend
onnatuurljks in die voortdurende verpersoonljking van Amor. En
dat het aanhoudend optreden van de zinledige figuren van den
Olym p en van de Classieke herders en herderinnen , Tyter en
Galathee: maar al te dikwerfvalsehen sm aak en gemàaktheid in

zjn nasleep heeft: za1 men gemakkeljk begrjpen. Die mgeestige
vonden'' wekken het vermoeden , en dit is de grootste grief, die
men tegen hem kan inbrengen datdeze gedichtjesmeer kinderen

zjn van hetvernuft,dan uitvloeiselsvan hethart.
Ziehiereen enkelproefjevan gemaaktheid (b1.97):
!,Ondoorgrondeli-jke gronden!
'k Gaa nietveilig,zonder nood;

'k Ben nietvroli
jk,zonderwonden,
'k Kan niet leven,zonder dood.

'tZi
jn twee oogen diemy geeven
Dood,en doodeli
jke wond:
En dat dooden doet my leven;
En dat wonden m aaktgezond.
H ierom ,op dat ik zou moogen
H oeden my voor doods gevaar;
Zoek ik stadig naa deeze oogen,
Om gezond te zyn van haar.
Zoete wonden,zonder sterven!

LieEi
jk sterven,zonderdood!
Aardig steelen,zonder derven!
Avonder derven, zonder nood!'*

Maar de billjkheid eischto0k ietsbeters onder de oogen onzer
lezers te brengen.Ik kies eene der kortste proeven (b1. 71):
!!O ,waardige oogen,aardig licht,

Die heete harte-vuurtjessticht,
Die wonderli
jke vonkjesgiet,
Diezonderlingelonkjesschiet!
Doordien den Minne-God uw gloed
Acht hooger dan hy Gnidum doet,
En m aakt van u zyn hemel-zaal;
Zeg,methoedanig eeren-taal
Zal ik u groeten? Avant,ik zie ft,

Gemeeneoogjeszytgy niet.
Geen oogjes?Neen.ftZyn starren,wis,
Daar zo een God gelegert is.**

Ofschoon mede t0t de Classieke school behoorend , is Joan Van

JONCTYS.

BROEKHtVIZEN.

365

Broekhuizen lang niet z00 eentonig, en gemaakt. Hj was een
echtDichtertwiensgevoelzich in natuurljkebeeldenenzangerige
verzen uitstort1). Zjne herinnering mag nietverdwjnen,alisde
bundel: dien hj ons naliettgering van Omvang. Hj heeftmeer
Latjnsche dan Hollandsche verzen geschreven, maar die weinige
Nederlandsche stukjes verzekeren hem voor altjd eene plaatsin
de gesehiedenis onzer Letteren.
Broekhuizen werd in 1649 te Am sterdam geboren, en tot apo-

theker opgeleid,wantook hj waseenburgerzoon.Iljkreeg echter
al spoedig weerzin in dat beroep, begafzich in den krjgsdienst
en bracht het tot Kapitein.Toen hj in 1697tna den vrede van
Rjswjkt ontslagen was, zette hj zich buiten,bj Amstelveen,
neer. Gedurende zjne krjgsmansloopbaan,ook in hetveld ofop
'sLandsvloot,hadhj steedsveelwerk van dedichtkunstgemaakt:
'tisnietmeerdan natuurljk,dathj zich nu onverdeeld aan haar
overgaf.Van lieverlee trok hj zich geheeluitde wereld terug en
legde zich m etalle krachten op de studiederClassiekenendepoëzie

toe, totdat hj ziekeljk werd naar lichaam en geest, studie en
dichtkunstlietvaren,om zich alleen in stichteljkelectuurenvrome
overdenkingen te verdiepen. llj bezweek op 'teind van 1707.
Op hetgebied der vaderlandscheLetterkunde nam hj Hoofttot
voorbeeld,metwien hj zoo hoog liep,dathj zelfszjnegebreken
navolgde. Ook Yondel was hem eene baak in zee. D. Van H oog-

straten,die zjn leven beschreven heeft,wjster op (bl.15):hoe
zjne maenminnigheit van zeden zich ook zien liet in zyne gedichten , waer in geen gemaektheit, geen neuswysheit, geen pyniging van verstant, m aar een natuurlyke zwier en wondere bevalligheit, die hem alleen scheen te voegen , te bespeuren was.''

Hj heeft zich vooral op hetgebied van hetminnelied en wat
daaraan grenst,bewogen. Zjne liefde voor de schoone en geestrjke CharlotteLochon,die geeneonbevalligedichtereswas,schjnt
daartoe aanleiding tehebben gegeven:).
1) Zieoverhem Dr.H.E.A'
loltzer,Studienen SchetsenranNederl.Letterk.,
bl. 55- 100 en Jan van Broekhuizen's i
gederl.çetfïcifen uitgegeven en toege-

lichtdoorR.A.Kollewi
jn.Amersfoort,1883.
2) Zie over haar en andere geliefden van Broekhuizen en zi
jn procesmet
Susanna Borremans, de weduwe van Antonides van der Goes, Nederl.Spectator, 1881,bl.390 en 403
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De herderszangen, die den kleinen bundel openentzjn ietwat
gemaniëreerd: er ligt een waas van Latjnsche deftigheid over.
Maar hoe liefeljk is de minnezang,getiteld sAan de Moezel''
(bl.20),h0e aantrekkeljk die pzang''(b1. 31), waarin hj zjn
zielsverlangen naar de geliefde uitstort; hoe frisch , hoe echt dich-

terljk,die rMorgenzang'' (bl. 36),waarin het landeljk tafereel
met de stift van H ooft en Vondel geteekend is! M aar ook in

gelegenheidsstukken toont hj zich een waarachtig dichter:men
vergeljke slechts zjn gedichtop den dood van Antonides (bl.51)
met dergeljke ontboezemingen van anderen. Even zoo toontde
bruiloftszang, waarboven hj pDe ontwapende Mars''schreef(bl.
55),ondanks de in onze oogen smakelooze woordspelingen op den
naam der bruid (Geertje Poort),welke uitnem ende variatiën een
echttalentop zoodanig afgezaagd thema weettespelen.Hoejammer,dathetgeheele bundeltje slechts58 bladzjden in-80beslaat.
W elk eene tegenstelling m et de beide voorgaanden , vooral met

Jonctys, maakte Joan Luyken,in hoevele opzichten hj ook met
hen overeenstemm e,zooals uit den aard van het onderwerp volgt;

wantook hj was een minnedichter.
't Is onbegri
jpeljk, dat Jer.De Yries,die zoo terecht, sdat
vrje,bevallige en liefeljke'' in zjne poëziewistte waardeeren,
ten slotte toch verklaart,dat hj als dichter Hooft,Jonctys en
anderen pniet kan op zjde treden,''maarhen alleen smetvasten
tred volgen-'' Mj dunkt, eene ernstige vergeljking moeter t0e
leiden,om Luyken onvoorwaardeljk boven Jonctyste stellen.
Vooreersttintelthier overaldie natuur,die wj bj den Dordtenaar missen,terwjl de veelzjdigheid van zjn talentzich in de
groote afwisseling van onderwerpen, en niet m inder in de groote
verscheidenheid van opvatting , verraadt.
Luyken werd in 1649 te Am sterdam geboren en t0t schilder

opgeleid1). Hj heeft zich vooral als etser en plaatsnjder roem
verworven:),maar wasook,volgenseen tjdgenoot,pvan natuur
1) Men vergeli
jke vooraldestudievan H.Italiein Oud-Holland(V1),ql'
an
Luykensjongelings
jarenen z'
Jn:Duytselier.Fene biograpltisclt
-litterarischestudie.
2) In 1884 werd te's-Gravenhage eene verzameling gravures,etsen,teekeningen enz.van Jan en CasparLuyken geveild,waarbi
jo.a.eeneverzameling
van bi
jna 400 boek-en plaatwerken metetsen en gravuresvan hunnehand.
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een Poëei''1). 0p zjn zes-en-twintigstejaartrok hj zich uithet
gezellige leven geheelterug,werd Overvroom en leefde z0o karig

mogeljk van hetgeen hj met zjne etsnaald verdieude: sin alle
getrouwheid,'tgeen boven zyn geringe nooddruftwast),zyn behoeftigen naesten blym oedig m ededeelende.'' Den 5en April 1712

heefthj te Amsierdam pdezen sioFeljken rok uitgetrokken.''
Evenals vroeger bleef hj ook in zjne latere levensperiode,
toen hj pden Heere in veeldorheit gediend''heeft:de dichtkunst
beoefenen 1en gaf een aantal stichteljke bundelsui
t.Daarin moge
hier en daar nog een sprank van Poëzie glinsteren,zj kunnen
gerust in de schaduw bljven; en zj zouden zeer zeker der vergetelheid geheelzjn prjsgegeven,warenzj daarvoornietbewaard
door de etsen , die ze versieren.

Anders is 'tgesteld met een bundel uii zjne vroegerejaren:
de minnedichten,die hj onderden titelvan D'
ttytse Liir in 1671
in 't licht gaf, en die verdiende meer gewaardeerd te worden dan
geschiedt.
Toen hj, tot m ystieke vroom heid vervallen, de wereld verafschuwde, trachtte hj o0k de exemplaren van dat werk zjner
frissche jeugd te vernietigen, hetgeen hem evenwelniet gelukte.
M en m ocht uit die veroordeeling allichtopm aken ,dat die gedichten

onkiesch en wulpsch waren: men zou zich bedriegen. Er zjn in
't geheel sleehts twee stukjes, waarin het realisme al te vrj te
.

werk gaat: overigens heb ik nergens in de Duytse Lier een zinne-

ljken geestgevonden, rdie haarverontreinigt''(Hofdjk). Ja,ik
durf gerust zeggen , dat ze, m et die geringe uitzondering, ook
thans nog herdruktkan worden:zj isdatdubbelwaard3).
W at de gedichten van Luyken in de eerste plaats gunstig

onderscheidt, is de natuur, die er in leeft.Alen zietduideljk,
1) Kort tt
erhaalrcn hetpodnruc/
lff
.
g leren nan .T.Zuflzn,vgörzJ
i-n werkje
getiteld:Desmenschen Begin midden en einde.

2) lrlfijsloeg den weg van verloocheningmetgrootegetrouwheidin,kloeb
moedig afstervende al wat de natuur liefwas,dezelve nietsgeevende, a1sdat
hy niet ontberen konde, naauwelyks bloote nooddruft ntemende van spys,
drank, slaapen,kleeding,enz.,hoewelh)r'tzelve rykelyk konde missen;om
dus zyn Heer en M eesters voetstappen op 'tbeste na te volgen.''KortVerhaal.

39 Een nieuwen druk bezorgde Van Vloten er van in hetLetterk.Pantheon.

(Schiedam ,1860).
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dat innerljke aandrang hem t0t zingen noopte,datzjne verzen
de echo zjn van hetgeen in zjn gemoed omging.
Zjne levensopvatting wastoen allesbehalvezwaarmoedig. Men
leze b.v.hetstukje (b1.25)1),dataldus aanvangt:
't Is een verm aak,'t is een vermaak te m innen,
Ik schatdie vreughd veel hooger dan hetgouti''

om te eindigen metde verklaring:laatdeschoonemjlangzonder
weermin gaan ,
1:lk scheyd er van,ik laatze,ik spoel die m inne
lk spoel die smart
Slechts rustig van het hart

Meteenekroesvolwi
jn
Geswollen aan den Ri
jn-''

Dit leidt wellicht t0thetvermoeden,dathj pvry wat wild en
los''geleel'
d had:vooralalsmenzjnvromenlevensbeschrjverhoort
verhalen,dathj later rzyn oud en slechtgezelschap verlaatende,
zich voegde by de vroom en van dien tyd.''

Men zou zich denkeljk ook hier bedriegen;althansde Duytse
Lier leert het tegendeel. In dat uit het hart gewelde afscheidslied
aan zjn vriend Joan van Rozendaal (b1. 100) leeft een andere

geest2).W elherinnerthj ook hier,hoezj
De zorgen van het harte spoelden
M et Liber,die de doFen maaktverblyd;''

maarhi
j w.
i
jsttoch bi
j voorkeurop eene andere szoetheyd:''
1,Hoe dat wy metde Zang-godin,
W iens schoonheyd ik zoo hoog bemin,
Niet ver van daar het Y koomtbruysen,
Zoo liefelyk gedooken in het riet,
Uytaller menschen ogen lagen,
Gekoestertnaar ons welbehagen,
Van niemant dan de weste wind bespiet.''

En hoe ware met de gewraakteopvatting datliefeljke,huiseljke tafereel te rjmen, zoo volgezonde levensfrischheid,dathj
In Penon,Nederl.Dicht-en prozawerken IV ,bl.420.
t.a.p.,bl.428.

Joz
kx IacvxEx.

3s9

0nspenseeltin zjn gedicht:,0p hetverjaren van Nik.De Vree''
(bl.104)1)? Trouwens,welke kunsthj 00kvereerde,opdevraag:
welke de beste kunstzy?''antwoordthj (bl.108):
1,W el-levens kunst word noyt volpresen,''

en hj werktditdenkbeeld in vier coupletten uit.
Zjne erotische dichtadersluitdan o0k geen echteljkeliefde en
huweljkstrouw uit,die hjintegendeelin verscheiden zangen viert.
En dat is nog al natuurljk,daarhj eerstsederttweejaar met
de uitmuntende zangeres M aria De Oude gehuwd was.

De Duytse Lier bevat eene rjkeverscheidenheid van stof. De
meeste stukjeszjn weleigenljke minneliederen,maardaarnevens
staan idyllen:verhalen?romancen,sprookjes,en zelfseeneenkele
maaleene ernstige,wjsgeerige beschouwing.
00k hier komen classieke herinneringen voor,maarzj dringen
zich niet op den voorgrond; integendeel, tegenover het Olassicisme van Jonctys adem t Luyken's Duytse Lier onm iskenbaar den
romantischen geest. Soms vallen enkele rom ances, b.v. die van
XDooraltus'' (bl. 114) in het ultra-rom antische; m aar van den

anderen kant,hoe innig en naïefkan hi
j zi
jn!B.v.inhetgedicht:
XHet wout heeft ooren'' (b1. 69), waarin men een echo uit de
beste tjden der middeleeuwen waantte vernemen. Daarentegen is
er weer iets antieks in dien schoonen beurtzang op b1. 74. En
overal tintelt poëzie, ofschoon het hem nu en dan wel faalt aan

goeden smaak,en hj nietbjzonderkiesch isop hetrjm.
Een enkelstaaltje moge ons oordeelbevestigen.Tserietsliefeljkerste denken dan ditcouplet(bl.78):
1,De dageraat begintte blinken,
Deroosjeszi
jn aan 'topen gaan;
De nucht're zon kom tpeerlen drinken,
De zuyde wind speeltmetde blaan:

HetnachtegaaltjeQuit,
En 'tschaapjescheerthetkruyt;
Hoe zoet
Is een gemoet,
Afet zulk een vreugd gevoet!9'

1) t.a.p.,bl.43l.
JoxcKsr-oz'r,Lged.Letterk.,X'Vlle Eeuw ;I1,4e druk.
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En zou de Drost zich het volgende geschaam d hebben ?

Och Leliana!och almi
jn goet,
Die mi
jn hart
jebranden doet
Dooruw lonkjes,
Vo1van vonkjes,
Vonkjes,dievan 'tlodderoog
Quetzen,alspi
jltjesvan een boog.

Schoone,waarschuyljehierin 'tgroen?
'k Moet my laven meteen zoen,

Voorde tipjes
Van uw llpjes,
Lipjes,diealsrooze-blaan,
Zi
jn meteen zoete dauw belaan.
'tRi
jzend zonnetjen gaatmy voor,
Wenktmi
jn lusjes,om zi
jn spoor
Na te reppen
En te leppen

'tVochtjen van uw montjen zoet,
A1shy 'tvan zi
jn Laura doet.
Nu dan,mi
jn waarde,s1ageluyt,
Steek uw hooft ten groenten uyt:
M et dit wachten

Mi
jn gedachten
Raaken in een diep gepeyns,

Lelienhalsje,dat'sgeen reyns.
Ofhebtgy uyt boertery

Voorgenomen,datjemy
W at zoud quellen
En eens stellen
In een vuur van ongedult,

'k Sweerdatje 'tmy betalen zult.
A1sikje nu maar vinden kan,
Prille Nimph,zo moetj'eran,
Hondertkusjes
Zi
jn mi
jn lusjes
N iet genoegzaam toteen wraak:

'tGeltdan u halsjen,monten kaak.''

gï JïgëLLàJg8f2ï LïIIïLkLJgE lJ gE /EïëJIlëjgE EEL/
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TIJDPERK VAN ACHTERUITGANG.

I.
TERUGWERKING V.AN HET ROM.ANTISME.
J .A. N

V 0

s.

Vondel was de dichter van de aristocratie des geestes. Zijne
streng classieke richting maakte zijne werken, vooral zijne tooneelpoezie , tot de schoonste uitdrukking van "de Renaissance in het
Nederlandsch ," waarvan Hooft zeer te recht "de Vader" is genoemd 1). Zijn buitengewoon dichterlijk talent, zijn genie had er
vooral toe bijgedragen om die richting, niet slechts in Amsterdam, maar in het beschaafdste gedeelte van Nederland te doen
zegevieren.
En toch, over dien triomf werd niet algemeen, zeker niet door
de burgerij en het volk, gejubeld. Vandaar dan ook, dat zich
daartegen eene sterke reactie moest opdoen. Reeds ten tijde van
Vondel's hoogsten bloei begon het tijdelijk onderdrukte Romantisme
het hoofd weer op te steken, en op het tooneel had het geruimen
tijd den toeloop.
Intusschen heeft ten slotte het Classicisme in den geest van ons
Yolk de bovenhand gehouden. De geschiedenis onzer letterkunde
werd er tot op onze dagen geheel door beheerscht. En geen
wonder: de meest ontwikkelden onder ons werden op de talrijke,
voor "fatsoenlijke" beschaving onontbeerlijke, Latijnsche Scholen
met den classieken zuurdeesem doortrokken. In het bloeitijdperk
der zeventiende eeuw behoorden al de dichters van genie en talent
tot die richting. Na hen gaat onze zelfstandigheid te loor, en wij
bepalen ons tot het nahinken van vreemden, De voorstanders van
1)

oa,

1881, I,

Busken Huet, in zijn artikel over "Hooft's Poezie ,'" in De Gids

u.

418.

374

STRIJD VAN RET ROMANTISME.

het Romantisme mochten al in den geest der meerderheid werken,
het ontbrak hun, vooral in de tweede helft der eeuw, aan talent.
Ook door zich vast te klampen aan Lope de Vega en Calderon
vermochten zij zich niet op het tooneel of in de belang stelling
der meer en meer in beschaving winnende burgeri] te handhaven.
De Romantische school werd op nieuw naar den achtergrond gedrongen door een bentgenootschap, dat zich in 't gareel van het
nieu we Fransche Classicisme liet spannen, en dat door gekuischten
vorm boven hunne tegenstanders uitmuntend, zich voor den
beschermer van poezie en beschaving wist uit te geven, en
zoodoende alom meester werd van het letterkundig veld, door
bemiddeling der dichtgenootschappen, waaraan hun voorbeeld het
aanzijn schonk. Het romantisch streven werd weldra , als de aandacht van alIe beschaafden onwaardig, zelfs uit het geheugen
gewischt, en het conventioneele Classicisme werd de eenige toetssteen voor onze letterkunde.
Latere onderzoekingen hebben allengs onzen gezichtskring uitgebreid. Men haalt thans tegen de uiting van den volkssmaak den
neus niet meer Ope
Wij zullen dan ook onze aandacht hebben te wijden aan het
kortstondig herleven van het Romantisch Drama.
De voorstanders dier school volgden deels het spoor, hun in het
begin der eeuw door de Amsterdamsche "Geesten" gewezen, deels
sloten zij zich aan by het in geheel Europa veldwinnend Spaansche
drama, waarin dezelfde geest leefde.
In de eerste plaats hebben wij ons bezig te houden met den
man, die op de terugwerking tegen het Renaissance-Classicisme
den grootsten invloed heeft geoefend.
In November 1641 werd in den Schouwburg een treurspel vertoond, dat algemeen opzien verwekte. Het stuk was getiteld:
Aran en Titus, of Wraak en Weerwraak. De dichter was een
burgerjongen, een glazenmaker, zonder eenige kennis van de
Grieksche, Latijnsche of eenige vreemde taal ; zyn naam, toen
nog geheel onbekend, luidde Jan Vos, Sommigen schreven het
stuk aan Vondel toe 1), en Professor Barlaeus was er zoo mede
1)

Zie Dr. J. A. Worp, .Tan Vos,

u.

38.
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ingenomen, dat hj den dichter zelfs geljk stelde met Sofokles.
Op zjn aansporen gingen zjne vrienden hetzien spelen: Hooft
en Van der Burgh stonden verbaasd:en Vondel verklaarde,dat
de dichter een genie was.Van Baerle zelfk0n zich aan de tragedie

nietzatzien:zevenmaalachtereen ging hj zichdaaraanvergasten.
Hj was erzoo vo1vantdathj erbrieven over schreefaan zjne
vrienden1),en Huygens uitnoodigde over te komen om haarte

bewonderen.De jeheele Oudheidhad,volgenshem ,geenzoodanig
treurspel aan te wjzen:het wekte echt tragische aandoeningen
op en wasgeschreven in de taalvan Hooften Vondel. Eindeljk
wjdde hj er een Hollandsch gedicht aan,datgeen meesterstuk
is, en aldus eindigt:

lk stae geli
jk bedwelmten overstolptvan geest.
De Schouburg wordtverzet,en schoeytop hooger leest.

Ri
jstSophoclesweêrop?stamptœ schylusweêrhier?
OfmaektEuripides ditongewoon getier?
N een,'tis een am baehtsman,een ongelettert gast,

.

1) Den loen November 1641 schreef hi
j aan svicquefort: s:zulechemi
#

Domino me totum oflkr,etdic Tragoediam hic recitatam ,authore vitriario,

homine omnis litteraturae et Graecae et Latinae ignaro, cujus vix pudeat
ipsum Sophoclem .Stupent mecum H oofdius,Burghius,V ondelius,etquibuscunque vis est tanta dignoscendi.f'Epistolae,p.854- 5.
En den l5en December aan H uygens zelf:rrDiviniore oestro hic vitriarius
noster, hom o illiteratus, tragoediam scripsit, fctilicet argum enti. Recitata
est saepius, nec adhuc saturari auditor potest. Ego audivi septies,praeter
m orem meum , qui istis actubus non nisi sem el aures comm odo. A udivit,
m e hortante, H oofdius, et stupuit. Audivit van der Burchius, et haesit
attonitus.Audivit Vondelius,etportentosiingeniivirum dixit.V erbisloquitur
quibus Zulechemus, Dominus Satrapa, Vondeliusque loquuntur,et scribunt.

Sententiae gravessuntetdensae etplanelpigzt,vuœsvlcdrezû.Nullam habet
tota antiquitas Tragoediam magis tragicam. Et fbrte ob hoc unum frontem
corrugetrigido censori,quod nimis tragica sit.Interim duosTragoediaepartes

miriice explet,Tà'
àgtxèp(zlores) etTial.
%xTtzùp(clecfud).Totam tragoediam,

prout recitata est,m em oria circum tulit per sem estre,postea dictavit. Tragoedias nostratium , etiam scripta tua omnia ad unguem callet et recitat. Digna
est,quam ve1 audias coram ,ve1 legas,est enim sub proelo.U bihucveneris,
pulsabit in tuigratiam orchestram Andronicus,praecipuum Tragoedia drama.
Ego versiculos aliquot Belgicos illi scripsi, ut quid de authore et opere

sentiam , publice testarer..... De Tragoedia judica ex choris,quosmitto,
ut salivam tibim oveam -''1.1.P.858- 9.

37s
Die nu de gantsche rey van Helikon verrast.
Die noyt gezeten heeftaen Grieks ofRoomsche disch,

Wi
jstnu de weereltaen,watdateen Treurspelis-''

De rseldsaeme glasmakery''zooalsHuygenshem noemt1),schreef

bjna te geljker tjd de bekende klucht van oene,die nietveel
beter is dan het slechtste:wat m en in dat soort vertoondeqm aar

't schjnt, dat men z0o verlekkerd wasop al wathj voortbracht,
dat men zelfs dit platte stuk hemelhoog verhief:). Hjzelf was
verstandiger, en wilde hetin 1662 niet opgenomen hebben in de
verzameling zjner gedichten. Toch was het zeer gewild bj het
publiek,want er zjn nietminderdandertien drukkenvanbekend,
en daarvan zjn er twee opmerkeljk gewjzigd en vermeerderd3).

Door zjne tragedie werd hj op eens beroemd. Letterkundigen
zoowel alspatriciërstrokken zich zjneraan. Hooftnoodigdehem
))eens V00r a)
,
?' op 'tHuis te Muiden4);en hi
j schi
jntvan die
uitnoodiging drok gebruik te hebben gem aakt,ofschoon hetm erkwaardig is, dat in de brieven van den Drost nooit van den glazen-

maker gewaagd wordt. W j trefen hem te Muiden nu eens in
gezelschap van Tesselscbade, dan m et Van der Burgh , Barlaeus,

ofHuygens; en bj die gelegenheden werd ermeestalmuziek gem aakt, waarvan Vos zoowel a1s Van der Burgh en Huygens een

groot liefhebber was5). Hj werd daar niet alleen gastvrj ontvangen, maar de grjze Hooft zag vaak het werk des jongen
Dichters na.

Yan zjne dankbaarheid voor den Drost geven dan o0k een
aantal puntdichten getuigenis.DatVan Baerle m ede zich veelaan

1) Hooft'sBriecen,IV D.,b1.45.
2) Barlaeus schreef aan Huygensin 'tbegin van l642LEpk
stolae,p.868):
,comoedi
am jocularem scripsit,quaesub proelo est,tam densa facetiisete
media plebe petitis salibus,quam tragoedia graviter dictis-''

3) Opgesomd doorDr.J.A.M'orp,.Ta1k '
12
-t
ly,b1.74.Dr.R.A.Kollewi
jn
heeftLNed.Spect.,l882,b1.1679aangetoond,datVosdestofvanzi
jneklucht
'tzi
jmiddelli
jk ofonmiddelli
jk aan een Engelsch bljspelheeftontleend.
I
k) Zie hetpuntdicht no.754 in J.VosfGedichte't,1 D.,b1.550.

5) Die muzikaleaanleg zatin defamilie.Van zi
jn vaderheethet:
Hi
jminde maatgezang,deurmengtmetklank en snaaren,''
LGed.11,393);en van zi
jne zusterAnnagetuigthi
j:
Haar brein wasvo1 van geest:haar keelvan nachtegalen.'''
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hem liet gelegen zijn, is natuurlijk. Bij diens dood belette de
smart zijn beschermeling "een treurdicht te zingen;" maar hij
spreekt hem hartelijk toe in het kort daarop verschenen gedicht
op den Vrede, en roemt
"Den mondt, die mij zoo vaak met spreuken onderhiel."

Met Vondel raakte hij van den beginne af aan in vriendschappelijk verkeer. 't Is bekend, hoe deze eenige verbeteringen maakte
in den Aran en Titus, voordat het stuk gedrukt werd ; en uit
het 293 e puntdicht van Vos blijkt, dat beiden later ook op vertrouweljjken voet verkeerden. Van de ingenomenheid van Vos met
de "Rijnzwaan" hebben wij al eenige staaltjes bijgebracht (boven,
bl. 321). Ook andere dichters bejegenden den glazenmaker met
achting, en wederkeerig zond elk den ander zijne werken toe. Dat
was, om een voorbeeld te noemen, zelfs met Huygens het geval '),
Maar ook de voorname lui maakten hem het hof, en boden hem
allerlei Kleine geschenken: wijn, suikerwerk, banket. Wij vinden
hem nu eens op eene vastenavondpartij bij Mevrouw Van Vlooswijk,
dan weer noodigt de jonge Huydecoper hem ter jacht of aan zijne
tafel, of hij gaat ter maaltijd bij diens echtgenoot. De oude heer
Huydeeoper , de bekende Burgemeester, die zoo groot aandeel in
de gebeurtenissen van 1650 had, was zijn bijzondere beschermer;
en men kan haast zeggen, dat Vos diens huispoeet geworden was.
Herhaaldelijk vinden wij het bewijs van's Dichters aanwezigheid
op des Burgemeesters buitenplaats Goudestein; en niet alleen de
leden der familie werden vaak door hem bezongen, maar ook
allerlei kleine huiselijke bijzonderheden.
Het beste bewijs van de bescherming, die hij genoot, was zijne
benoeming in 1647 tot een der zes Hoofden of Regenten van den
Schou wburg. In die betrekking vooral heeft htj grooten invloed
geoefend. Alvorens daarover te spreken, een enkel woord over
hem als Mensch en Dichter.
Hoe kwam Jan Vos in de Amsterdamsche wereld zoo gevierd,
verre boven Vondel , die hem toch in talent hemelhoog overtrof?
Daar werkten allerlei redenen toe mee. Vooreerst de patricische
1) Zie over de verhouding van Vos tot de dichters van zijn tijd meer in
bijzonderheden: Dr. J. A. 'Vorp, .Tan Vos, bI. 8 vlgg.
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jdelheid.Jan V0s bleef bovenal glazenmaker en werd veelmeer
beschouwd alsde bescherm de gunsteling dan Yondel, wiens karakter
zich z0o iets niet liet aanleunen , tegen wien m en m in of m eer

opzag, daar bj hem de Dichter den burgerman deed vergeten.
Vondel schaamde zich zjnen burgerljken stand niet (boven,bl.
173):Yos liep er,zj heto0k nietzonder jdelheid,we1watmee
te koop; en hj boog diep. Yan schilderkunst en poëzie zegt
hi
j ergens:
!!Deez'twee zi
jn by de Grooten grootgeacht;*'

maar hj wist bljkbaar zeer goed,datditvooralhetgevalwas,
a1szjne kunstdie sGrooten''verheerljkte.
!!Wielofvan andreschri
jftheeftdubble krachtbedreeven.
De Dichtersleeven als zy anderen doen leeven.''

W atpluimstrjkerj maakte hem gewild1),enverwierfhem zeker
bj Mevrouw Huydecoper-Koeimans den naam van pApol.'' Toen
haar echtgenoot in 1661 gestorven was, ging die pluimstrjkerj
zoover,datzehem in 'sBurgemeesters grafdicht(11D.,b1.373),
deed Zeggen:

1,svaa1
'geen M eceenen zi
jn versterven alle gunsten.
Men schri
jfdan op zi
jn graf;hierleithy diedekunsten
Handthaafden''enz.

Alwie in Amsterdam hooge am bten en waardigheden had ,

schjntdoorVoste zjn bezongen''2).
Voorts heeft het hem stellig gediend,dat hj,metopofering
zjner burgerljke individualiteit, op end'op een slaafder patricische classieke phraseologie was, door Vondel te vaak afgeschud.

Maarbovendien washj geestig en vrooljk,volzelfvertrouwen,en
hiezd er van m et allerlei slag van m enschen op een goeden voette

Dathi
jdaarvoorbekend stond,bli
jktuithetversle,waarinhetheette:
De V os is vol van snootheyt,

Hy voegd hem na deti
jt,hy houthetmetde grootheyt,
Al was de Duyvel baas,hy badtdie vlytich aan,
A ls Schouwburg m aar in Eer,en hy in gunstm ach staan.''

Zie Dr.G.Penon,Bqdr.totde Gesch.derNed.Letterk.1 D.,b1.67,noot.
2) Dr.J.A.A5rorp,t.a.p1.,bl.l6.
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staan. Zijne Roomsehheid sloot hem dan ook geene enkele deur,
want hy zelf was alles behalve uitsluitend; ja, geheel het tegenbeeld van den leerling van Marius. Op maatschappelijk en staatkundig gebied trok hy eene lijn met de Politieken.
Veel levensbijzonderheden zijn ons niet van hem bekend: men
weet zelfs niet, in welk jaar hij geboren werd ; doch dit sehijnt
tusschen 1615 en 1620 te mogen worden gesteld 1). Hij was in
1639 gehuwd, maar zijne vrouw ontviel hem al vroeg en liet hem
een doehtertje na. Zijne vrienden noopten hem dikwijls tot een
tweede huwelijk. Hij hertrouwde evenwel niet, omdat hij zijn eenig
kind geen "stiefmoer" op wou dringen ; want
"Het t,veede huwlyk baart vervloekte huiskrakeelen ,'"

sehreef hy aan Vondel, Aan Govert Flink gaf hij als reden op,
dat hij "de sehoonst' en wijst' der vrouwen" beminde, nameliik
de Diehtkunst. Dies, zegt hij,
"Dies stel geen ander voor , ik wissel niet in "t minnen" 2).

Toeh is er reden om te twijfelen of dit weI de ware oorzaak
geweest is. Hi] heeft althans een aantal verzen, gloeiende van
liefde , gedieht op een meisje, dat hij Laura noemde; geen denkbeeldig wezen, daar zg met hem in verkeer stond , en hem
omtwijfelbare bewijzen van wederliefde gaf 3). Hij stierf in J uli
1667, en werd den 11en dier maand in de Nieuwe Kerk te
Amsterdam begraven 4).
Ofschoon Vos slechts een gering deel van zijn tijd aan de poezie
kon besteden, heeft hij toch een aantal heuchelijke gebeurtenissen
in uitvoerige gediehten bezongen: de Vreede van Munster, den
Zeekrijgh met Engeland in 1652, waartoe ook behoort de Scheepskroon , ter eere van de Ruiter en Tromp, wegens de Iauweren
door hen in dien ooriog behaald 5); het Ontzet van Koppenhaven
1) Zie Dr. .r, A. 'Vorp, Jan Vos, u. 1.
2) Verg. zijne Gedichten, II D., bI. 390; I D., bI. 450, 55l.
3) Verg. zijne Gedichten, I D,
505; I D., bI. 540, 491, 520. Zie
t
f )
Zie A. D. De Vries Az. in
5) Bij Penon, IVederl. dicht- en

bI. 497; II D., bI. 451, 460, 478, 488, 495,
ook Dr. J. A. Worp, t, a. pl., bl. 4.
den IVed. Spectator van Mei 1879, bI. 152.
prozaioerken IV, bI. 283.
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door W assenaer;voorts de Vergrooting van Wz/lt
sfdrtfcvl, de Inwy#ïAl.g ran AôfStadthuh.Daarbj voege men de Zeege der Schil
der-

à'
lfzldf en de beschrjving der buitenplaats Kommerrust van Mr.
Joan Uitenboogaardt.

Op den aanleg van bjna al die stukken is vrj wat aan te
merkent vooral op het misbruik van allegorie en m ythologische

namen;maarnietzelden boeien zj onsdoorzeerlevendige beelden
en schilderingen,die,ofschoon alte hoog gekleurd,ja,somstot
bombasttoe gezwollen,toch detolken zjn vaneenbuitengewonen
dichterljken aanleg,die alleen beschaving,besnoeiing van alte
groote weelderigheid:behoefde.Gunstig steken de twee genoemde
gedichten OP onzen zeeroem af, vooral de Scheepskroon. beide
hebben een veel m eer H ollandsch karakter. Het is overigens eene

verdiende lofspraak,als Dr.W orp van hem getuigt: sHj maakt
eene uitzondering op de meeste dichters van zjn tjd,in wier
bundelshetwemeltvan stichteljkeliederen en gedichten''1).
Vos is vooral plastisch. De lyrische innigheid? waardoor Vondel

schittert, ontbreekt bj hem geheel.In zjne grootere gedichten
streeft hj naar weelderigheid van beschrjving: in dekortere is
hj epigrammatisch.Hj heeft een tal van bjschriften op afbeeldingen en schilderjen nagelaten,waarvan nietveelte zeggen is.
Hj hield veel van puntdichten,maar is doorgaans in ditgenre
meer stekelig of grof dan puntig en geestig- In alzjne verzen,
die wathooger toon aanslaan,ishj slechtszelden l0sen natuurljk:hj wasteveelgewoon op stelten te stappen,en zjne stoute
verbeelding werd niet getemperd door gekuischten smaak. Hj
schjnt daar oOk niet naar gestreefd, maar zjne eigenaardigheid
steeds in zekere bandeloosheid gezocht te hebben. H et was dus

geen gebrek in zjn talent,maarveeleerin zjne natuur.Hj wist
zeer goedt wat er bj Hooft,Huygens en Vondelte leeren viel,
want hj kende hunne gedichten van buiten;maar hj wilde er
zjn voordeelnietmee doen.
De beteekenis, die Jan Yos voor onze letterkunde heeft, ligt

dan O0k minder in zjne dichtwerken dan in den invloed,dienzjn
smaak op het tooneelen de dramatische poëzie heeft geoefend.

Wi
j wezen reeds op de plastische richting van zjn geest. Die
1) T.a.p1.,bl.32.
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eigenaardigheid openbaartzich 00k in zjn smaak voorschilderjen
en zjn omgang met schilders: maar zj komt vooral uitin het
aandeel,dat hj had in de verschillende vertooningen,waarop bj
plechtige gelegenheden de Amsterdamsche gemeente door de Overheid werd onthaald.

Zoo werd b.v.de Munstersche vrede luisterrjk gevierd.Op Den
Dam stonden drie tooneelen opgericht, waarop verschillende vertooningen plaats hadden.De samenstelling daarvan wasopgedragen
aan Samuel Coster,GeraertBrandt en Jan Yos. Op het tooneel,
door dezen gestoFeerd, zag m en afwisselend voorgesteld en m et
verzen toegelicht: r't Gewapende Europe, 't W oedende Oorlog,
Afgestrede V orsten,OmhelsdeVrede,EeuwigeVryheidt,Bezwoore
Vreede, Geboeide Belloone, 't Yeilige Neederlandt, Moeder der
Vreede-''

Hj schjnt den smaak voor dergeljke vertooningen in stand
gehouden en verlevendigd te hebbent althans komen zj onder
Zi
J-ne leiding meer en meer in zwang.
Zoo luisterde hj de rblyde inkomst''op van Gerard Bikkera1s

Drostvan Muiden,ten verzoeke der drie steden van diensBaljuwschap, door een optocht van szes tooneel-waagens'' met zinne-

beeldige igurentdie door de stad van Muiden trokken 1). En dat
was nog niet genoeg : in den Am sterdam schen schouwburg werd
het feit m et drie allegorische vertooningen begroet.
De vrede m et Engeland in 1654 werd door tien vertooningen

op Den Dam opgeluisterd.Bj hetbezoek,door de PrinsesDouairière van Oranje met verscheiden aanzienljke personages, aan
A msterdam gebracht, trokken zestien sstaatcywaagens'' m et alle-

gorische groepen en dichterljkebjschriften doordestad;en in den
schouwburg werden drie allegorische tafereelen te harer eervertoond.
Toen in 1660 de Prinses met haar zoon te Am sterdam kwam ,ver-

toonden zich wedertwintirsstaatcywaagens''metgroepen,dienogal
ergernisgaven2). En z00 bj verschillende andere gelegenheden3).
En dat Jan Vos met die inrichting niet bloot belast werd, maar

de aanlegger daarvan was,valtin 'toog,a1swj hem ook bj eene
1) Ziedeuitvoerige beschri
jving in zi
jne Gedicbte'l,I D.,bl.569vlgg.
S) Verg.Van Lennep's Vondel,VI11 D.,Nalez.bl.3.

3) Jan Vos,Gedichten,ID.,bl.56ls-lgg.
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andere gelegenheid aan dien smaak zien botvieren.Op geljkewjs
handelde hj bj het huweljk van Joan Hinlopen metde dochter
van zjn beschermer Huydecoper1)q en het gedicht op de vergrooting van Amsterdam is op zjn bestel sop d'Amsterdamsche
Schouwburg , door m eer dan tachentig persoonen uitgesproken en

vertoont''2). Trouwens, wj weten uit zjn eigen mond, dat hj
m et die vertooningen veel ophad.

Men kan gemakkeljk gissen, welken invloed die smaak op
het tooneel m oest hebben , zoodra de dichter daarm ee in aanraking

kwam.En datbleek terstond bj zjn eerste optreden.De Aran en
Tïfff,
s is, wat geest en richting betreft, geheel de tegenvoeter van
Vondel's rustige classieke Tragedie: en sluit zich veel m eer aan

bj Cosier en de Romantische School.
1) Aldaar,11 D.,bl.289.
S) Dat hij voor dergelijke bemoeiingen door den M agistraatmet geld beloond werd,kan nietverwonderen. Een voorbeeld daarvan geeftVerwi
jsin
eene nootop Brandt*sLeven rcn Vondel,bl.1l0.Zoo weten wi
juithet58e
puntdicht, dat bi
j een dier gelegenheclen :,l
Bul
'gemeesteren van Amsterdam
ghemqeenigh zilverwerk,daarhaarwapen op stondt,vereerden.ff
M aar ook gedichten werden hem betaald. V oor dat op de vergrooting der

stad ontving hi
jvan deRegeering vi
jftig gulden.(Verwi
js,t.a.pl.,bl.lll).
D e Prinses Douairière van Frederik H endrik schonk hem eenegoudenm edaille

met het beeld van haargemaalLGedichten,11D.,bl.499);en hoe hi
jdaarmee ingenomen was,bli
jkt,wi
jlhi
jhaarnietalleen terstond meteen gedicht
daarvoor bedankte, m aar er nogmaals op terugkom t in dat op haar dood

(IID.,bl.361).
Ookbi
jzonderepersonengavenhem welhunnedankbaarheiddoorgeschenken
te kennen. Zoo weten wi
j uit het 127e puntdicht, dat zeker heerg:lzi
jnq
dochtertje zeekeregoudegedenkpenning aan dwong,''dieq?zwaarvan wicht''
was,en voor welke s:mildheidt''de vaderhaar s,driem aaldank''deed zeggen.

De vraag ri
jst,of hi
j voor particulieren ook gedichten voorgeld schreef?
Hij had er den naam van, maar ontkende ket herhaaldeli
jk. Zoo in dit
puntdicht(468):
1,Gi
jvraagtofik ooitdichtom geldt;etheeftbli
jk noch schi
jn.
Ik mis:ik dichtom geldt:maarftmoeten glazen zi
jn.'f
En in een vers aan Huygens,nietin delatere uitgaven zi
jner Gedichten
opgenomen, maar in die van l662, b1.850, voorkomende,zegt hi
j,met
toepassing op zi
jnenering:
!!Ik dicht het bestom niet,en 't slechtst'dichtik om geld.''

Maarwaarom behoefdehi
jzich op ditpuntzoo teverdedigen?

ARA.x Ex Tlzus-''
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DeRomeinsche veldheer Titus Andronicusviertzjn triomfover
de Goten. Hj wil hun overwonnen veldoverste Aran,een Moor,
aan Mars Oferen; maar de gevangen koningin Thamera redt
dezen, die haar minnaar wast van den dood, door den keizer
Saturninus hare hand te schenken. Aran wreekt zich op Titus op

de gruwzaamste wjs. Hj haalt de zonen van Thamera over om
Bassianas, des keizers broeder, die m et Titus' eenige dochter
Rozelyna verloofd was, te vermoorden , de maagd te schenden en
haar, opdat het schelmstuk niet m ocht uitlekken,tong en handen

af te snjden. Hj weethetvermoeden van den moord van Bassianus op twee zonen van Titus te wentelen , die daarvoor ter d00d
worden veroordeeld. D e boosaardige M oor beduidt den vader,dat

hj zjne zonen kan reddent als hj zjne rechterhand afhakten
die den Keizer levert. Dit geschiedt;maar in plaats van zjne
zonen worden hem hunne hoofden gebracht.Eindeljk wordtTitus
met de ware toedracht van zaken bekend,en na doodt hj de
zonen van Thamera,doetzebraden en zetdiespjsaandemoeder
en den Keizer voor. Dan doorsteekt hj zjne dochterRozelyna,
om haar voor verder leed te bewaren , verbrandt den M oor en
doorsteekt diens m edepliehtiget Tham era. De K eizer velt daarop
Titus neer, maar wordt zelf door diens zoon Lucius afgemaakt,
die zich daardoor deheerschappj over Rom e verwerft.

Van Lennep had wel geljk,dat hier shettooneelherschapen
werd in een bloedblad,waar,op 'tlaatst,bjna niemandoverbleef
om de overigen te begraven.''
Het onderwerp is hetzelfde als dat van het aan Shakespeare
toegekende treurspel Tittts .
zls#rppzïczfd. Hoe Jan Y os, die geene
vreem de talen verstond,er m ee bekend isgeworden,ligtin 'tduister;

maar ondankszeker verschilin de détails heefthj stelligzjn stuk
aan dittreurspelontleend.W aarschjnljk zag Voshetdrama door
Engelsche tooneelspelers in Amsterdam vertoonen1). In karakterteekening staathetn0g bj hetEngelsche achter.
1) Verg.Dr.J.A.Worp,Jan Fp.
s,bl.51- 53.Later(in zi
jn opstel:De
ïnrlped derEnqelscbe letterkundeop onstooneelïnde12eeeuw,T'
ij#efepef,1887)
oordeelt dr.W orp,datmen niettoteen directverband tusschen den Aran en
Titus en den Titus Andronicus kan besluiten.Vgl.hierover ook hiervoord1.I,
b1.83 noot.

384

Aawx Ex TlTgs,''

Merkwaardig ishet,dat:Ondanksde afgrjseljkheden,waarvan
hetvo1is, dit treurspel,zoowel te Londen a1s te Amsterdam den

grootsten toeloop had van het publiek;ja,hetHollandsche stuk
werd daarenboven in hetLatjn vertaald1).Te verklaren is echter
die opgang wel. Im mers de geleerden en de dwepers m et hetgeen

men een sRomeinsch bedrjf''heette, waren opgetogen over de
vele herinneringen uit de classieke M ythologie en de geschiedenis

van Rome,die de oorspronkeljke samenstellerhad aaneengelapt,
en waaruit een geheel ontstaan was, dat zelfs Seneca de loef

scheen afte steken.En wathetgroote publiek betreft,hetskjkgrage volk,'1 zooals Gervinus het noemt: dit werd aangetrokken

door de veelheid derfeiten,die voorzjn'oogplaats hadden:het
werd geboeid en in spanning gehouden doordie elkanderopvolgende
bloedige wraakoefeningen , waarvan m en met angst het eind ver-

beidde.W ant dathad ditstuk,v0lonnatuurljkheden,boven het
gepoljste Olassieke Treurspel vooruittdat het de gemoederen in
beweging brachtdoorden toeschouwershetschrikkeljkstetedoen
zien.Ditgenotzochtmen vooral:de Dichter bewjsthetonsdoor
een trefend voorbeeld. In de voorrede tot zjn Medea zegthj:
XZoo m enigmaal als Ulysses in het treurspel van Polixena, door

den vermaarden SamuelKostergedicht,Astianax,hetzoontjevan
H ektor en Andromache: van de toorentrans wierp , scheen het

nagebootste kint d'aanschouwers z0o hardtop hethartgeljk op
d'aardt te vallen : m en zagh de traanen niet m in uit d'oogen

dan het nagebootste bloedtlangshettooneelvloejen. Begeertgy
starkerbewjs?''
Maar niet alleen werden de aandoeningen door Aran :Al Titus

Opgewekt, het stuk toonde evenzeer,h0e de straf altjd op de
misdaad volgt. Beide deze eigenschappen hadden Barlaeus zeer

bjzonder getroFen.
Daarbj komt eindeljk nog, dat het, a1s de meeste van Vos'
gedichten, in vloeiende, som s gespierde verzen geschreven is,en
een aantal kernspreuken bevat, die zoo in den smaak vielen.
M et dat al is de A ran en Titus als dram atisch kunststuk zeer
zwak : niet alleen door de noodelooze opeenhooping van gruwelen
of het volstrekt onnatuurljke van sommigetoestanden,maarvooral
1) Zie het 642e puntdicht van Vos.
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doorhetvolslagen gemisvan karakterteekening,tengevolgewaarvan
het alleen geschikt is om physische aandoening van het geschokte
zenuwgestel op te wekken.

Hoe jammer, dat geen der ontwikkelden, die over het stuk
hadden verstomd gestaan ,zich rekenschap heeft trachten te geven

van de oorzaak,die hetz0o aantrekkeljk maaktevoorbeschaafden
zoowel als onbeschaafden!H0ejammer,datgeen hunner ernaar
gestreefd heeft Om t met behoud van het levenbrengend element,

dat aan de Classieke School ontbrak,hetruwe,blootzinneljke
dezer richting te kuischen en de hartstochteljke daad door het
karakter te motiveeren.

Daartoe z0u Yondel de man geweest zjn, zegt men wellicht.
Ja, mits hj Vondel nietgeweestware. W antvooreerstbepaalde
zjne stichteljke en mystieke geestesrichting zjne keuze veelaltot
BjbelstoFen, en wj zagen, h0e ditzjne vrjheid in 'tbewerken
van zjn onderwerp aan banden legde. Maar ook uit anderen
hoofde was Yondel er de man nietnaar om Holland'sShakespeare

te worden.Hj wasimmers een volbloed Classicus,dieeen heiligen
afschuw had van al wat naarRomantiek zweemde.Maar bovendien

bracht zjn dichterljke aanleg het niet mee:hj wasvan nature
lyrisph dichter, geen dram aturg : meer colorist dan m eester in

teekening of compositie. En juist omdat het hem mangelde aan

eigen inzicht (intuïtie)in de waarachtige eischen van hetDrama,
moest hj wel met zi
,
jne hooggeleerde vrienden te rade gaan en
zich aan de wetten der Ouden vastklampen.

Coster had wellichtnatuurljken aanleg en gave genoeg om ons
romantisch Drama tebeschaven;maarook hj wasin de classieke
school van Heinsius opgevoed, en na een paar kortezjsprongen
keerde hj t0t de deftigheid terug;denkeljk ook omdathj zich,
geljk wj zagen,doorhetgroote talentvan Yondellietmeeslepen.
Daarom bleef de H um anistische Olassieke Tragedie, als eene
schitterende uitheem sche plant, door weinige liefhebbers gekoesterd,wel de lieveling der letterkundigen en derpatricische heeren,
m aar schootnooit wortel in den nationalen bodem ;en het romantische Drama , aan de natuur overgelaten en van zorg verstoken,
verwilderde meer en saeer.
M en stelle zich niet voor, dat Jan Vos met den A ran en Tïfl,
v
aoxcKnz-oE'r,Ned.Letterk.,XVIIe Eeuw ,11,4e druk.
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eene eigenljke omwenteling op hettooneelt0tstand bracht. Het
tegendeel is waar: het waren de Classieken , die tegen den volkssmaak en den Opgang: dien de rom antische stukken m aakten,
trachtten te reageeren. M aar dit kon zelfs een man van genie a1s

Vondel niet geheel gelukken:hj moge den smaak in salet of
studeerkamer gewjzigd,en in de classieke sleur geleid hebben,
ophettooneelishjgeenoverwinnaargebleven.Eerstlaterheerschte
eene andere classieke Tragedie oppermachtig;m aar toen was het

metheteigenljke leven op hettooneelgedaan.
M et Bredero, Coster en Rodenburg was het rom antische dram a
niet gestorven ; m aar het waren geen eigen scheppingen meer,
noch ialentvolle navolgingen , die den smaak van hetgroote publiek
bleven streelen en de menigte naar den schouwburg lokken. Het
waren alleen m in of meer gelukkig geslaagde vertalingen. Yooral
het Spaansche dram a werd daartoe gebezigd;en de oude rom an-

tische stukken werden wederom drok op de planken gebracht1).
Omtrent den toeloop , dien de stukken , uit het Spaansch vertaald ,

hadden,verwjsik nogmaalsnaarhetgetuigenisvanBrandt(boven,
bl. 323), en ik voeg er de opmerking van den tooneelpoëet
J. Blasius bjQ),dat het van algemeene bekendheid was, pdat
veel Fransse,ja verre de meeste,Tooneelspeelen uithetSpaans
overgesetzjn-''
Evenals de ltaliaansche letterkunde zekeren invloed had geoefend
op het tooneel, zoowel in Engeland a1s hier te lande,zoo werd

later de Spaansche een belangrjkefactorin deletterkundige ontwikkeling van Frankrjk en Nederland.
Sedert de helft der zestiende eeuw werden Spaansche rom ans
en weldra o0k tooneelstukken in onze taalovergebracht:de eersten

doorgaans door bémiddeling eener Fransche vertaling,zooalswj
bj debeschouwing van hetprozanaderzullenaanwjzen.W jzagen
1) Zie omtrent de stukken van Rodenburg,X VII Eeuw ,I D.,bl.l25 en
160,noot 1. Voorts verwl
js ik naar deli
jstdoorC.N.W ybrandsgegeven

in Ilet Amsterdamsche Tooneel, bl. 256 vlgg., waarin al de stukken worden
opgenoemd#van 1638 tot 1665 op den Ouden Schouwburg vertoond.

2) Zie de plaats uit de opdrachtzi
jnerEdelmoedige V%janden,aangehaald
doorDr.J.Te Winkelin zi
jne studie overden InvloedderSpaanscbeLetterk..
in hetLeidsche Ti
jdschrift,afzonderli
jkeafdruk,b1.46.
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reeds, hoe Bredero zjn Spaanschen Brabander aan eene Nederlandsche bewerking van den Lazarillo de Tprvl:.
s ontleende,en

sedert zjn Spaansche tooneelstukken hier bj devleetvertaald en
vertoond.Dr.J.Te W inkel heeftde verdienste,0nsop denInvloed
der Swcczlyc/l: Letterkunde pp de Nederlandsche '
in de zeventiende
66.
1f0:
7 gewezen te hebben in eene zeer merkwaardige studie, al
.

was zi
j dan ook,naarzi
jn eigen getuigenis,nietvolledig1). W j
zien daaruit,dat natuurljk in de eerste plaatsLope deYega en
Calderon werden nagevolgd; maar bovendien werden vele andere

bekende en onbekende schrjversaan onstooneelcjnsbaargemaakt.
In België viel het cl>ssieke Treurspel niet in den sm aak,en

had er o0k onder den druk der censuur kwaljk kunnen tieren;
de Rom antiek , gehuwd aan het platste realisme, heerschte er
w eldra oppermachtig. Maar er werd vooreerst toch niet vertaald.

Onder de tooneeldichters zjn er maar een paar,die verdienen
genoem d te worden.
Jonker Frederico de Oonincq streefde er naar om de Spaansche
Com edie op Nederlandschen bodem overte planten:hj steldezi
ch

Lope de Vega ten voorbeeld. Maar de zeden, die hj schildert,
zjn dan oOk niet inheemsch:veelintrigue,pmetnaehtbezoeken,
ontschakingen ) schoFeeringen , dolksteken , roovers, bravaden''

(Snellaert),is niet genoeg om den lofte doen inoogsten van een
goed Comicustezjn.Later zullen wj OornelisDeBiealsvertaler
van Spaansche tooneelstakken in België leeren kennen.
Eene volkomen tegenstelling met deze vormt Guilielm us Ogier,

wiendel0ftoekomt,zjn eigen tjdenzjneigenvolk,zjhetook bj
voorkeur de smalle gem eente, op het tooneel te hebben gebracht.

In 1618geboren2),schreefhj op zjn zeventiendejaarzjneerste
bljspel:Droncken-Heyn,later G'
ulsigheydtgetiteld,terwjlhj
11Noch van reghels(heeft)gheweten
Noch van goedtof slechtgedicht.''

Twee ofdriejaarlater werd hjlid van deKamerdeOlyf-tack,
en hj onderwierp zjne comedie toen aan de beoordeeling van
1
) In het T'
qdscbr@t voor Ned. Taal- en Letterk., uitgegeven door de
Maatschappi
jderNed.Letterk.teLeiden,d1.I,bl.59-115.
2) Volgens M.Rooses, wiens opsteloverOgierin hetiWieuw Schetsenboek
(b1.l12- 159)velenieuwebi
jzonderheden overdien dichterbevat.
25*
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5des Camers wyse mannen,'' die er niets van wilden hooren,

omdat zj tegen de gewone regelen zondigde. Het Hoofd der
K amer echter, Joan Janssens, en zekere Van den Bosch waren
van eene andere m eening en brachten het stuk in 1639 op het
tooneel,m et dit gevolg,dat
1:Onse stadt scheen noyt versaedt
In het zien en in hethooren:
Hondert maalen cond'nietstooren;''

en die toeloop bleefhetveertigjaar lang behouden.
Zo0 ging het ook met de overige stukken dès Dichters, waarvan som mige m ede in H olland opgang m aakten en lang op het

tooneelbleven 1). Totonderwerp had hj de hoofdzonden gekozen,
waarvan hj er vjf had behandeld. Dertig jaar later voegde hj
er, OP verzoek zjner vrienden,de twee overigen aan toe:en gaf
ze in eenen bundel bjeenverzameld uit. In den tusschenijd had
hj rmeer verheven saecken in Rjmery gestelt,''waarvanikbeken
geen kenniste dragen:waarschjnljk waren ze van minderbelang
vooronsdan zi
jne comedies:).
En toch zjn die stukken zeermiddelmatig van aanleg. 'tZjn
nietveelmeer dan platte kluchten,zonderwezenljkeverwikkeling
en zeer gebrekkig uitgewerkt.D e personen komen , gaan , keeren
terug ,zonder genoegzam e reden ,evenals in de poppenkast. Karakterteekening ontbreekt geheel. Enkelen doen aan Bredero denken ;

maarhoeverOgierbeneden hem staat,leertb.v.zjne Hooreerdigheidt, welks pFrancisco, vermeynde Joncker,'' ter vergeljking
met Jerolimo uitlokt.
Toch valt het niet te 0ntkennen, dat er in verschillende too'
neelen onmiskenbare rirt'
us cppzfcl schittert; m aar hetgeen vooral
aan die stukken zooveel toeloop bezorgde, was de levendigheid
van beweging en de waarheid van kleur dier schetsen uit het
volksleven.

1) &,Een zijnerstukken,De Gramschap of deMoedwllligebootsgezelwerd tot

laat in de X VIII eeuw te Am sterdam opgevoerd.''M .Rooses,t.a.p.137.

Ook ttllaetende N'
é
Ff** hield zich zoo lang staande op hetAmsterdamsche
tooneel.Zie M oltzer,Gids 1883,111,297.

:) Rooses kent alleen zi
jn qtMaltomet ende Irene''(1661) en voorts eene
Kluchtran hetbel
acbell
jk l
klisverstand ofteBoerengeck(1680).
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Ogier durfde blijkbaar geene andere onderwerpen kiezen, want,
zegt hjj , "te handelen de Politique ofte Wereldt heerschende
saecke, is ongelegen voor gheruste Borgers, als wesende vol van aIle
peryckelen, daer geene Vrienden in beschouwt en mogen worden:
want d'open-hertigheyt kan schadelijck wesen, en de gheveynstheyt
kan op den waeghen van Triumphe ingehaelt worden."
flij bracht de volkszonden op het tooneel in al hare afzichtelijkheid en met heuren geheelen treurigen nasleep, Hij had daarmee,
dacht hij, "met der handt ghevat alles dat tot vermaeck en leeringh
soude konnen dienen." "Leeringh" vooral lag in zijne bedoeling,
en hij laat ergens zijne stukken zeggen:
"Wy dienen, om vermaeck, en by geval te leeren
Het gheen een Predicant ook geiren seggen souw"
Wou maer den wysen stoel, in een Thooneel verkeeren."

Hij meende dan ook niet beter te kunnen doen dan het kwaad
in zijne uitspattingen en gevolgen met het meest onverbloemde
realisme ten toon te stellen. Het verst gaat hij daarmee in
Onkuyscheydt; en toch, dat stuk
"Beviel de kenders weI, soo gheestelyck als weerelyck ,"

want het was waar, wat hij in de voorrede zegt, dat "van begin
tot het eynde deser Comedie geen bekoorlijckheydt oft inleydinghe
tot ontucht (door vriendelijckheydt waer langhs dese grouwel sijnen
wegh is nemende) en sal verthoont worden: maer het ongesontste,
gevaerlykste ende ten hooghsten het onsalighste: ende dit alles
niet ten halven ghenoegh."
Daardoor konden zijne stukken der goe gemeente "tot eenen
Spiegel" dienen, maar werden daarom nog geene volmaakte blijspelen. De groote en langdurige toejuiching, die het publiek er
aan sehonk , ook in Holland, toont even wel , dat Ogier de onmisbaarste eigenschappen van een tooneeldichter bezat, en dat zijn
talent maar behoefde gekuischt en ontwikkeld te worden. Dat is
niet geschied, waarschijnlijk juist omdat hij zich al te veel bezig
hield met wat hij te kwader ure "meer verheven saecken" achtte.
Hij stierf den 20en Februari 1689.
In Noord-N ederland legde men zieh , gelijk wij zagen, hoofd-
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zakeljk op vertalingen toe. lk geefhier,naar tjdsorde,de ljst,
uit Dr. Te W inkel's m ededeeling opgem aakt, voor zoover het

tjdvak betreft,datwj thansbehandelen,metinbegrip van enkele
vroegere.Het eerstejaartalisdatder vertooning.
1639. Biron door H. Roelandt, reeds in 1629 gedrukt, m aar tien

jaar later voor heteerstte Amsterdam gespeeld. Herdrukt
in 1631, 1634, 1651, 1661, 1694, 1700.

1642. Mendosse(naar Lope de Vega?).
1644. D e S.ptz:zl.
sc/l: H eidint door M .Gansneb Tengnagel,in 1643,

1657,1671,1677,1718:1753l).
1645. Vervolgde Zqvrl, naar Lope de Vega, door A. K . Yanger-

mez;herdruktin 1679 (2 maal),1716.
1646. De G:tfv/pzl,g:s Vrient,naar Lope de Yega,door Isak Vos;
herdrukt in 1649, 1678, 1704, 1743.
Thamar's ()/d/.
>
./'/,//J'?
-/d./, door J. C. M eyvogel.

1647. Hetren.
warde.
#.
fpl,naar Lope deVega,doorL.DeFuyter;
herdrukt in 1650, 1665, 1671, 1679, 1699, 1740.

1648. De beklqeglfcke tfzf
lcyzg,naarLope deVega,doorIsak Vos
berjmd,naar Barokesvertaling:heeftminstensdertien uitgaven beleefd : herdrukt in 1655 , 1661, 1669 , 1677 t 1694,
1707, 1720, 1729, 1764, 1780.

Zabynaja PJrermomde îppt
:A6ï#,berjmd doorJ.Zoet.
1649. Voorzigtigedolheit,door Jorisde Wjze.
DeSpaenscheff:ï#ï/l,door C.DusartVerwers,gedruktin 1644.

1650. Degestrafte Jrtltlz?zzw/lf,doorDirck Heynk.
1652. De.
sfcsfsldfk:Isabella,door L.De Fuyter.
1653. Alezander de M edicis: door J. Dullaert.
1654. H et leven ï,
s maa'
r tfrppvl, naar Calderon, door Schouwenbergh, gedrukt in 1647, 1654, 1662, 1668, 16955 1705,

1707, 1738, 1767 2). (Reeds Rodenburg's Sigismund 64
Manuella behandeltvöpr Calderon hetzelfde onderwerp),
1655. D0n Jan de Tessattdier, naar Oalderon , door L.De Fuyter,
1655, 1716.

1) Vgl.J.H.W .Unger,MattheusGansneb TengnagelLoud-Holland 1),
bl.222 enz.

2) In l767 verscheen ook eene vertaling van N.W.Op den HooF.Vgl.
hieroveren overdenaarCalderon bewerktestukken:Nederl.Spect.,1881,bl.l82.
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Den geheymen 'z/ï/lzlcvr, naar Lope de Vegat door Kath.

Questiers.

1656. CasimierofgedempteAppgmp6f,naardenzelfden,doordezelfde.
1657. D en .grppf6yl Kurieen, door ThomasAssel
jn,gedrukt1657
en 1669.
Den grppf6s Tamerlan, door Joh. Serwouters, m instens elfmaal gedrukt: 1657, 1661, 1662, 1665, 1671, 1672, 1678,
1685, 1719, 1736, 1745.
1663. be glqsen Dpcfppr , herdrukt in 1678t 1679.

Hetreranderljjk geval,doorD.Heynk.
1664. Joanna ffp/lïzlgïzl '
vavt N apels, naar Lope de Vega, door
H. De Graef, herdrukt in 1669.
1665. De toveres Ciree, naar Oalderon, door A .Bz.Leeuw ,gedrukt in 1670 en 1690.
1668. Don fpz
l/ï,
s de Vargas,naar Calderon,door D.H eynk Pz.,
herdruktin 1701, 1707, 1725,1729,1762, 1783.

Uit een later tjdperk kent men nog vjf in Noord-Nederland
regelrecht uit het Spaansch vertaalde stukken.In België was het
vooral Oorn. De Bie, die de Spaansche M uze op hettooneel bracht.

XVan de vjf-en-veertig stukken,doorhem geschrevenjdie meest
alle nog bestaan, terwjl van sommige nog maar detitelbekend
is....twjfel ik niet,ofbj naderonderzoek zouden bjna alle in
hetSpaansch kunnen weèrgevonden worden''l).Men kentvan hem :
1671. Armoede '
ptz'
?z A zl graere F lorellus;
1672. Den .grppf6rl hertoghe z'czl M oskorien ,
1673. Roelant de'
n K lapper, herdrukt in 1702.
1678. D en rerloren sone osias, gedrakt 1689.
'
16 . H et lichtreerdigh Ff6zrz?/
.j
6Azen Gfj.
sSnufeleer.
Voorts had Francisco W outhers te Antwergen al in 1655 De

rerliefdeStiefmoeder,naarLope de Vega,uitgegeven.
Eindeljk komen nog verscheiden stukken in aanmerking, die
w e1 naar een Spaansch stuk , m aar door bemiddeling van eene
Fransche vertaling of om werking , op het Nederlandsch tooneel

zjn gebracht;doch zj behooren,behoudens een paar uitzonderingen)tothetvolgende tjdvak.
M en ziet uit dit alles, hoe groot de invloed van het Spaansche

1) Dr.J.TeW inkel.t.1.a.pl.,bl.38.
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tooneel op het onze was,en h0e lang die zich heeft gehandhaafd.

Dr. J. Te W inkel wjst er dan ook terecht Op1),pdatwj ten
mlnste reeds eene kleine veertig stukken uithet Spaansch vertaald

kunnen aanwjzen, waarbj men bj nader onderzoek n0g weleen
even groot getal za1kunnen voegen.'' En daaronderzjn dan de
vertalingen uit het Fransch nog niet gerekend.

Keeren wj thanstotJan V0s terug,om in het lichtte stellen,
dat hj niet slechts door zjn invloed het rom antische dram a op
de planken gehandhaafd heeft, maar vooral heeft meegewerkt om

aan ons tooneeleene richting te geventz/öeenzjdig en verkeerd,
z/ö tegen allewaarachtige Kunstgekant,datzjhetgeheelmoest
te gronde richten.Nog minder dan iemand zjnertjdgenooten was
hj geschikt of geneigd)om hetnaar hetSpectakel-stuk hellende
volksdrama de fjnere eigenschappen te geven:diezjneplastische,
maar ongepoljste natuur niet aangeboren waren. Van hem was
geene psychologische motiveering der forsche handeling te wachten ;

en het kuischen van zjn smaak was een eisch, die met zjne
persoonljkheid in strjd scheen. 't ls,alsofhj vreesde ziJ'ne oorspronkeljkheid te verliezen,als hj anderen eenigen invloed op
zjn :anleg gunde.Ilj stelde erprjsop JanVostebljven.Yooral
voor claesieken invloed washj bang.Men had geen Latjn noodig
omy
ldichter te zjn,dachthj,en speeldemetdiegedachte in een
puntdicht (no. 735). In de voorrede zjnerMedeq wjsthj ermet
welbehagen op , dat H ooft hem weleer het vers van Spieghel had
voorgelezen :

1,Moetjuisteen Duitsch PoLetnu noodig zi
jn ervaaren
In Griex,Lati
jn?''
W e1 neen, zegt hj: de taalkunde maaktwelgeleerden,geen
dichters;zi
j is peen brug daarmen overmoetgaan alsmen een
ander zi
jn wysheidt wi1 ontleenen?om die voorzi
jn eigen uitte
geeven. De dichtkunst is geen dochter van uitheemsche taalen,
m aar van d'overvloed des geestes, die zich in gedachten uit-

storten,''- en daarmee was hj,naar eigen Overtuiging,genoegzaam bedeeld.

1) T.1.a.pl.,bl.46-
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Maar juist omdathj den vormenden,beschavenden invloed der
Plassieken miskende,is hi
j in zi
jn eigenwaan te gronde gegaan ,
ondankszjn aanleg en zjneveelaljuiste opvattingvan deeischen
des Tooneels. In de voorrede t0tde Medea,in hetjaar 1ss5 geschreven,vindtmen eene geheele dramatische geloofsbeljdenis.
Hj komt op tegen de tirannie dertooneelwetten van Horatius
ofAristoieles. De wetgeverszjn hetonderling nietaltjd eens:is
het derhalve niet beter de Natuur te volgen , die rdoor oeFening

gesleepen,de beste tooneelwetten schrjfth''Daarom verklaarde hj
zich tegen de eentonige regelmaat der stukken op classieke leest
geschoeid. Die, waarin de meeste verwarring heerschttm its het

niet tegen de natuur strjde?en zj zich pgevoegeljk ontwarren,''
zjn er te beter om. Dat hj zich tegen de neenheden''verzet,
spreektvanzelf,en hj geefter goede gronden voor aan.
Ook met betrekking tot den toon, die behoort aangeslagen te

worden, plaatst hj zich op hetrealistisch standpuntvan Bredero
en Coster. Een Koning spreke niet geljk een burgerman:dit
W are peen houte schotel op een vors
teljke staatcydisch;'' maar
geen onderdaan spreke als een K oning ? voî m en zet een purpere
lap op een hairen kleedt, daar het kleedt, al was de 1ap m eer
dan het heele kleedt waardig , door bedurven wordt.''

Even wanvoegeljk rekent hj alleenspraken,tenzj a1s iemands
gem oed hevig bewogen is; maar één monoloog vulle vooral geen

geheelbedrjf,zooals vaak geschiedt.Ermoethandeling zjn.
Handeling: die is hem alles; of lievert de practjk vau de
algemeene spreuk : rhet zien gaat voor het zeggen.'' W il men
hartstochten opwekken , men geve vooral veel te zien. pW ie het
volk in de Schouwburg wi1 houden, m oet hun oog met de koorden

van gevoegeljke bekoorljkheden aan hettooneelbinden.

W ie

niet tegen de gebeurde dingen wil zondigen , moetze, zoo het

mogeljk is,na hetleven vertoollen,alstreedthetteegens alde
wetten der oude tooneeldichters.'' De classieke regel gedoogde

niet,dat iemand op hettooneelgedood werdl). Hj stoorde zich
1) Heinsius:De TragoediaeCollstitutione,pag.68:,,Ethoc estquod Critici
notarunt, Aeschylum , sine erudita fraude, ope histrionum perturbationes
concitasse etaflectus.Id fitautem ,cum horrenda,vel comm iseratione digna,
eo m odo spectatoribus z'epraesentantur;caedes,nem pe,laniatus,auttorm enta:
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daar nietaan,omdathi
j meende,datde oorzaak van datverbod
alleen daarin gelegen was,datmen z0o ietsnietnatuurljkgenoeg
kon nabootsen. Dit moge voor de Romeinen gelden, zegt hj,
gewoon ,in hun Schouwburgen de m enschen van leeuwen,tigers
en beeren zo0 te zien scheuren , dat de gereeten ingewanden, noch
half levendig en druipende van bloedt, door de m oordtwonden ten
buik en borst uitstorten;''m aar voor ons is de nagebootste moord
genoegzaam om de gemoederen in beweging te brengen. En

moordtooneelen'' in natura zjn niet geschikt som 'thart door
kunst te kneên'':dat vermag alleen de nabootsing,om geven door

hetwaas der Poëzie1).
11De m enschen kan m en bestdoor schoone verzen streelen;''

mits het hooren niet boven het zien ga, want

1,Dedaaden die men ziet,zi
jn meerdan diemen leest....
De waarheidt weet men eer door d'oogen dan door d'ooren.''

Ditwerd den volke verkondigd bj deinwjdingvandennieuwen
Schouwburg , den 26en M ei 16655 en het gebouw was dan ook
geheel ingericht om die theorie van het laten zien in practjk te
kunnen brengen.

Zj had er al vroeger toe geleid,om in de classieke stukken
zooveel mogeljk tafereelen, tableaux vivants en balletten te
lasschen. In 1660 b.v. werd de XBeleegering en 't Ontzet van

Leiden''ten tooneele gebracht.Jan Vosvoegdedaaraan een vjftal
vertooningen'' toe,ieder bestaande uit eene allegorisch-historische

hoofdgroep metvjfsverschieten,''d.z.tafereelenopkleinerschaal,
en waarschjnljk geschilderd.O0k detreurspelenvanVondelwerden
op soortgeli
,j
ke wjze opgeluisterd. De svertooning''in den Jeptha
leerden wj reeds kennen (bl. 224, noot 3):evenzeer werd aan
aliaque id genus,guae suntextra artem.Aut cum in apparatu quaeritur,quod
ex ipsa actionum constitutione petendum .-'
G. Vossius, lnstitutiones Poeticae, cap. 1V, p. 16: :,siquid in dramate sit
turpe visu, atque indecorum , id vel narrabitur, vel voce aliqu: interius
exaudit: significabitur.f'

1) Verg.het welkomstgedicht aan Burgemeestelen bi
j 'tvertoonen van
Vondel'sSalomon,Ged.,JI D.,bl.457,en lnwyding van deSchouburg,aldaar,
I D., bl.l76.
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den Lucifer een allegorisch ballettoegevoegd,waarin shetvervolg
van 't spel, de goude en zilvere eeuw uitgebeeld''was. Zelfs de
Aran en Titus werkte n0g niet geuoeg op de zinnen en werd
voorafgegaan van eene svertooning,''dieden triomftochtvan Titus

voorstelde: rRoomen,datW jsheidt,W akkerheidten Dapperheidt
by zich heeft,treedt gdaarbjj haar veldheer te gemoet... de
Tiber beurt zjn hooft, met pjnboomblaaderen gehult,uit zjn
vloedt, de bosch- en berggooden koomen hem lauwerieren en
kristal opoferen:''enz.
ln den nieuwen Schouwburg werd dat werken op het gezicht

hoofdzaak. Bj deinwjding was een allegorisch stuk vertoond,en
waren daarbj den toeschouwers allerleitafereelen voor oogen gevoerd, vergezeld van eene poëtische verklaring,zooalssteedsbj
de vertooningen'' plaats had. Eindeljk werd aangekondigd,wat
m en al zoo OP dat tooneel zou zien. Pallas spreekt:

,!lk zalu noch,eerlang,lusthoven,ri
jk van vruchten,
En hellen,vo1 van spook en zielen,die naar zuchten,

En hemelen,volglans,op 'twonderli
jkst,doen zien.
Hier zullen Gooden en Goodinnen komen vliên
Op zwaanen,arenden,en pauwen,vol van oogen.
M en zal M edea, van twee draaken voortgetoogen ,
Doen rennen deur het zwerk,datom haar wagen zwiert.

De m enschen zullen hier vel'scheppen in gediert,
En boom en hart van schors,en boom en weêr in menschen.

Natuurzaluwe kunst,van spàjt,in d'afgrond wenschen.
Olldtltoomen, daar de roem van speelen heeft gewoont,
En Grieken,datom 'tSpelmetlauwren wierd gekroont,
V ertoonden nooitzoo veel.''

Ja, dit alles, en veel m eer nog tkwam in de H edea van onzen
Dichter voor, m et welk spektakelstuk de nieuwe Schouwburg geopend werd. De gruwelen , die ook hier den toeschouwer voor

oogen gesteld werden, zjn maar bjzaak, al is 'took,dat de
heldin van hetstuk ptotbarstens toe v0lspjt,do1van gramschap,
en overheet naar weederwraak , haar kinderen van haar waagen ,
die van vuurbraakende draaken door de lucht wordt getrokken,

op d'aard smjdt, om het brein en bloedtin hetaangezichtvan
Jazon,de vaader,te doen spatten.''Dehoofdzaak warenbljkbaar
de rkonst- en vlieghwerken,'' en de tooverjen,die de menigte
moesten lokken.
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0m grooten indruk op het publiek te maken,laat Medea het

terstond bj den aanvang van hetstuktpdonderen en blixemen.''
De lusthof, waarin zj zich bevindt,verandert op haar wenk in
een woest, bergachtig oord; en sde boom daar 't guldevlies aan

hangt, stierentdraak)krjgsluiden er1Jazon koomen metrook en
vlam uit de grondt opschieten.'' Yoorts verandert zj den eenen
hofwachter in een pilaar,den anderen in een boom.Op een nieuwen

wenk herneemtdelusthofzjnevroegeregedaante;maarden pilaar
verandert zj in een beer en den boom in een tjger, om hun
gelegenheid te geven zich weg te pakkentterwjlzj zelve svan
een helsche geest, die haar te gemoet komt vliegen,opgenoomen ,
en deur de wolken naar de hel gedraagen wordt.''
Het derde bedrjf speelt dan 00k in de hel,waar Medea even
sterke kunsten vertoont als op aarde.Eerstdoetzj Charon'
sroei-

spaan rozen dragen) dan vervormt zj een boom in een naakt
kind,datterstond weder verzinkt. Eindeljk sverandertde he1o)
haar stampen in een bosch ,'' waarin phet oordeel van Paris: door
vervorm de spooken ) in een dans wordt uitgebeeldt,''waarna shet
bosch weêrin een helverandert.''Cerberusbraaktvuur,Proserpina

verschjnt op een wagen,pdie van spooken voortgetrokken wordty''
en vertoont allerlei m onsters.

Geli
jk in het vorig bedrjf plris op een vliegendepaauw , die
een reegenboog in haar klaauwen heeft, komt daalen t'' z0o ziet
men in het volgende seen hemelkloot, die m et starren versiert ist
van 't gewelfsel daalen , die zich in acht stukken ontsluit, daar

de zeven Planneeten, elk naar zjn eigenschap uitgebeeldt, uit
koom en , die na datze gedanst hebben , weder in de kloot gaan ,

die zich van zelfsluiten omhoog verdwjnt.''
Het vjfde bedrjf speelt in den hemel,althans pin gedaalde
wolken.'' pluno en Venus verschjnen e1k op een waagen,d'een
wordtvan tweepaauwen,doorIrisenRjkdom bestiert,end'andere
van twee zwaanen , door K upidoos gem ent,voortgetrokken.''Later
komt Alerkuur aanvliegen om haar te vertellen , wat er m et Jazon

gebeurd is.Ten slotte verschjntJupiter nop een vliegende arent.''
Hj komt
In een bestarnde wolk, van d'opperhem el daalen

Zi
jn kroon en blixem zi
jn volschitterendestraalen''om de toekomst zoo wat te voorspellen.
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Bj geljktjdige schrjverstrefen wj nietzelden de verzekering
aan van sden gelukkigen uitslag,''waarmee de vertooning van dit

stuk bekroond werd. lk wjs ien voorbeeld op hetgeen A.Leeuw
in de voorrede t0t zijn Toveres Grc: (1665)zegt,(welk stuk v0l
konst- en vliegwerken en allerlei herscheppingen was) dat sde
.

gelukkige uitslag, die M edea van Jan Vos voor eenige m aanden
gehad heeft: een groote beweegreden is geweest) om een werk

van zo moeyeljken omslag met lustbj derhand te neemen,en
metjveruitte voeren.''Voortsnog op de voorrede,die L.Mejer
voor zjn treurspel Het Ghulde FJ/.
S (1666)plaatste,waarin hj
getuigt,dat de M edea nm etoversterken toevloedtvan anschouwers,
en gheen m inder voordeel voor den Schouwburgh ten treurtooneel

#hevoertis''1).
Hetgevolg daarvan wasdanook,dateenereeksvansoortgeljke
spelen als uit den grond oprezen,en datde spoppentoestel''hoofdvereischte werd voor het Treurspel. Er verscheen geen dram a,

dat niet op den titel pronkte met de toevoeging:pvolheerljke
1) Merkwaardig is hetgeen hi
j daarop laatvolgen: !,Zo zoude echterhet
luttellofs,welk hy (Jan Vosq daar meede by den l'echtzinnighen konstenaaren, en verstandighen kenneren der Tooneelpoëzye ingheleght heeft,my

t'eene maalafgeschrikt hebben,om een treurspelvan diergheli
jken slagh,
te weeten, met konst-en vlieghwerken bepronkt,die d'Onduitsche M achines
noem en, by der handt te neem en; indien ik m y hadde konnen inbeelden,
dat daar van daan de m inaçhting haaren oorsprong hadde ghenoomen,en
uit dien hoofde den treurspeele overghekom en waare.M aar in teeghendeelzo
klaar als de M iddaghzonne bespeurende,en daar by van anderen nietduis-

terli
jk hoorende oordeelen, dat uit die bron, al 'tgheluk, welk hetzelve
ten opzichte van 't gheloop der ki
jkers, en 'tnut der Armen,te beurte
ghevallen was; en al 'tongheluk van demispri
jzing derkonstghenooten,en
verstandighe liefhebbel's van elders her vloeiden,hebbe ick my verstoutm et

mi
jne kiel,hoewelop zulk waternoch onervaaren,van landtte steeken.''
Zie een breed overzichtdiervoorredebi
j Dr.A.J.Kronenberg:Hetktfndfgenootscbap J.
M '
U'
-d.,bl. l2 vlgg.
Ook de Medea zag zich met de grootste populariteit bekroond;eene reeks

van uitgaven zag daarvan het licht(Dr.J.A.svorp,ql'
an '
UJ,
s,bl.65),en

het bleeflang op het tooneel.
Nog in l762 werd de œjledea l,een geheele week lange'gespeeld,en,zegt

een beoordeelaar van dien ti
jd: lrlletalgemeen genoothetgrootstegenot-''
Zie Joh.H ilman, Ons Tooneel,bl.l0l. Over eene Duitsche vertaling van de
M edea zie Nederl.Spectator 1886,b1.332 vlg.
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veranderingen,''of:sm et konst- en vliegwerk.''Onverholen kwam
men er voor uit, pdat dusdaanighe tooneelspeelen meer voor de

ooghen,dan voor de ooren zjn:en dat derhalven de dichterzo
zeer niet doelan m oet, om het harte te raaken door aartighe, en
onghewoone voorvallen , welke, m et kracht van redeneeringen en
teederheidt van hartstoghten doorsuikerdt, den anschouweren de
zielen door d'ooren streelen; als wel om 't ghezicht te vleyen

doorheerljk ghepraal,en verscheidenheidtvan konstighe werken,
en prachtighe vertooningen.''Zo0 schreefL.Mejerin 1667.'tMag
dan ook niet verwonderen,dat dezelfde Schrjver in allen ernst
beweren k0n , dat een treurspeldichter, wellicht m eer dan in de

dichtkunst,bedreven moestzjn in ,deschilderkonst,debouwkonst
en de ghezichtkunde'' gperspectiefj, niet alleen; maar dat hj
daarenboven nog m oest bezitten skennis van teeghenwichten t van
beweeghingen over katerr/llen en windassen , om de werken te

doen gaan, welke konst de Latjnen met een Grieksche naam
M echanica gedoopt hebben.''
Het Ghulde Vlies van dezen mechanicus is dan ook zoo over-

laden met katrolwerk, dat wj verbaasd staan over de hoogte,
waarop de tooneel-m achinerie het gebracht had ; maar niet minder
bedroefd over het diepe vervalder eigenljke Dramati
sche Kunst.
Die spektakelstukken zonder eenige letterkundige waarde, en
die 't allerm inst op den naam van treurspelen aanspraak hadden ,
huldigden en bedierven m eer en meer den algem eenen sm aak. Is

het te verwonderen, dat de Schouwburg leeg stond bj de vertooning van Yondel's Classieke Tragedie, zonder handeling, en
J
-uist alleen uitmuntend door wat deze dramaturgen en dit publiek
gering schatten ?
Op dien verkeerden weg had Jan V0s de K unst gebracht door

den'invloed,dien zjn talenten zjnebetrekkingalsbestuurdervan
den Schouwburg hem gaven. Om dien invloed heefthj aanspraak
op eene plaats in de Geschiedenis onzer Letteren,al is het ook

nietop die eereplaats,die zjne tjdgenooten hem toedachten.
W èl werd , van den Aran en Tïf'
lf,
s af, de richting van Jan Vos

bestreden, ja, hevig aangevallen door de voorstanders van het
Ulassicism e, maar het Hoofd van den Schouwburg stoorde zich

daarniet aan.In zjne zelfgenoegzaamheid wilde hj zelfsdeschotschriften,die tegen hem waren aitgegeven,vpprzjne gedichten
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laten herdrukken;maar het kwam nietbj hem op,zich te verantwoorden l). En hj had machtgenoeg om zjne theorie te doen
zegevieren:hj werd gesteund doorBurgemeestersen hétpubliek.
Niemand onder onze letterkundigen ofdichters was in staatden
volkssm aak te kuischen,of dacht er aan,den romantischen stroom
binnen de perken der echte Kunst terug te brengen , door zich
van den traditioneelen voornam en classieken band l0s te m aken.
M eer en meer bleek , hoe gering onze aanleg voor 't heroïsche

Treurspel was, dat evenmin als het Bljspel hier te lande eene
schoone toekomstk0n te gemoetgaan.De tjd dervertalingen uit
het Fransch was aangebroken en daarm ee ging alle oorspronke-

ljkheid volkomen tel00r.'tlswaar?devertolkingen derschoonste
tragedies van Korneille (sic) en Racine hadden vrj wat hooger
letterkundige waarde dan de vertooningen uit de school van Jan

Yos;maar de ervaring had kunnen leeren,datze,juistdoor de
eigenaardige gebreken van hetFransehe Olassicisme2),hetpubliek
koud zouden laten en niet medewerken om een nationaal tooneel
in 't leven te roepen.
1) Hi
j schreef aan de Dichteres rrluflrouw Anna Ter Haar''LGed.,11 D.,

b1.525):
* ,1Noch durftde V os,omheint van bits'en dolle honden,
IJ naadren m et een vaars dat Karels deugd ontleedt.

Aviedeugdtvan Vorsten schri
jftontzietgeen lastermonden.

De leeuw vergram tzich niet,schoon dathem d'ezeltreedt.
Nooitwapentdfarentzich om uilen te verslinnen.
W ie fieris wreektzich aan geen laf en reedtloos beest.
De leeuwrik kan de spreeuw door zwygen overwinnen.f'

2) ,:La tragédie française ne fut, dans leprincipe,qu'uneimitation mal
comprise de la tragédie ancienne: caractères communs, situations banales,
peu ou point d'intérêt; l'action sim ple, m ais froide,réduite N quelquespersonnages et * des actes fort courts; le style,grave etnoble quelquefois,le
plus souvent tendu et trivialement boursouët, exceptd dansles chœurs,oh
il s'dève, s'anime et s'épure'- J. P. Charpentier, Tableau bistorique de la

Litt.jranLaiseaux X P:efX VIesiècles,pag.260.
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W as eenmaal de Poëzie alleenheerscheresse, of liever, de rhythmische vorm de eenige, die gebruikt werd, dit m oest uit den
aard der zaak anders worden , toen hoogere beschaving zich bewust werd , dat het iets anders is tot de verbeelding dan tot het
verstand te spreken; dat aan de uitstorting van gemoed en gevoel
een eigen kleed past,en een ander aan de logische ontwikkeling
van gedachten : aan wier vorming vooral het begrip aandeel heeft.
Yoor het laatste begon men het Proza te bestemm en , den onge-

bonden stjl, die ook de vorm van de taal des dageljkschen
levenswas.Intusschen:nietalleen aan huiseljk gebruik ofzuiver
verstandeljk betoog werd bi
.
j uitsluiting hetProza dienstbaargem aakt: het werd allengs ook gebezigd als m iddel van kupstige
schildering.
D oor Jan Van Ruysbroeck gevormd, door Marnix en Ooornhert
veredeld, was het H ollandsch Proza in de pen van H ooft en de

geniale Schrjvers der zeventiende eeuw toteenehooge mate van
volkomenheid gerjpt,die hetgeschiktmaakte om erde treFendste
en levendigste tafereelen mee voor de verbeelding te tooveren.
Groot was Hooft's invloed en lang heeft die gegolden. Zoo dit

zjne goede zjde had, men mag toch niet voorbjzien,dat de
onnatuurljke,on-Hollandsche deftigheid,die den Drosteigenwas,
oorzaak werd , dat zich eene klove vorm de tusschen spreek- en

schrjftaal,waardoor de verwezenljking van hetideaaleener beschaafde?algemeene:eenigeschrjf-en spreektaal,datVondelreeds
vooroogenstond1),gedurendeeenpaareeuwenwerdtegengehouden.
Dat men Hooftvooralin den historischen stjltotmodelkiezen
1) Zieboven,XVII Eeuw,I D.,b1.l7.
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zou, lag voor de hand:en wj zagen dan ook,h0e eerstGeraert
Brandt dat deed met een talent,hetwelk hem niet zelden boven

zjn meester plaatste. Zelfs nog omstreeks de helft der vorige
eeuw heeft Jan W agenaar dat spoor gehouden.

W j zullen laterzien,hoe de deftige stjlin 'tvervolg,bj gebrek aan talentofkarakter,in den plechtig-gemoedeljken wateren-melk toon overging;voor'toogenblikhebbenwj teonderzoeken,
of minder deftige onderwerpen ook niet op m inder statigen trant
werden behandeld,en of het Proza niet m ede tot iets anders dan
historische geschriften werd gebezigd.
Dat is al vroeg , al in de zeventiende eeuw , beproefd.De eerste
toch, wien hiervan de eere toekomt, is de Haagsche Raadsheer

Johan Van Heemskerk (1597- 1656). Zjne minnedichten, zjne
navolging van Oorneille's Cid1)noemen wj slechtspro memorie,
daar hj alleen als schrjver der Batarische Arcqdia is bekend
gebleven.
Een zonderling werk , die Arcadia.
? Het bevat het verhaal van
een

speeltochtje,dat een Haagsch gezelschap naar Katwjk doett

en waarin de gevoerde gesprekkenhoofdzaak zjn.Raregesprekken

voor verliefde paartjes,daar de Schrjver ze gebruikte om in eene
romantische ljst ralderhande gedenckweerdige geschiedenissen op
't aerdighste te pas te brengent'' zooals hj zegt, opdat men
Donder 't soet van minne-praetjes, al spelende komen zou tot
kennisse van onze Vaderlandsche gelegentheden , daer niemandt

een vreemdelingh in behoortte zjn-''
Men begrjpt, welk een mengelmoesdaardoorontstaat.Herders
en herderinnen - geheel in den trant der latere opéra-comigue -

maken elkander het h0f op den meest ziekeljk gemaniëreerden
toon van suikerzoete galanterie, dien de schrjver in Frankrjk
aangeleerd had:in peen opgeswollen vloed van cierlykewoordeny''

volgenszjne eigen uitdrukking.Daarbj steken op depoisierljkste
wjze de geleerde gesprekken af,waarmee deze verliefdepaartjes
elkander den tjd korten. Niet slechts houden zj historische verhandelingenoverhetkussen,datern0g eenigszinsdoorzou kunnen;

maarzj scheppen nietminder behagen in rechtskandige vertoogen
1) Hoe lang die vertaling op het tooneel bleef, ondanksdeverzen,rrzo
sti
jfa1szezi
jn,''zietmen uitCorverfsTooneel-Aantekeningen,bl.182.
JoxcKBLox'
r,l
'
Yed.Letterk., XV1Ie Eeuw ,11,4e dl
'uk.
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en bespiegelingen over heksenprocessen,ofvertellen elkander een
groot deel der vaderlandsche geschiedenis. En dat alles wordt
opgeluisterd en toegelicht door een tal van zeer breede en zeer

geleerde Latjnsche aanteekeningen!
In 1637 zag de eerste uitgave het licht, die in 1639 door eene
tweede: en weldra door m eer andere werd opgevolgdt die een

steedsgeleerderaanzien hadden.Hetging den Schrjver als Cats:
hj schaamde zich het werk zjner jeugd, en wilde diejeugdige
loszinnigheid onder een vracht deftigheid bedekken.

Nu moge het een lofwaardig streven zjn,om naen onse Hollandtsche Jeught te verschaFen een inheemsch tjdtverdrjf,dat
haer strelende met minnemalligheydtjes, al mallende, de liefde
tot het V aderlandt, en yver voor de vryheidt soude inscherpeni''

het moge eerbiedwaardig zjn, tegen de pjnbank en onzinnige
heksenprocessen te protesteeren; waar zoo tegensirjdige zaken
op zoo zonderlinge wjze worden aaneellïesmeed, Ontstaat geen
navolgenswaardig kunstwerk.
Toch heeft het boek een rist van navolgingen *
1Il het leven ge-

roepen1)! En de Critiek noemde,nietlang geleden,die Arcadia
nog een rbevallig''boek , waarin de gesprekken pop de geestigste

wjze''gevoerd,en de deftigste zaken pop de aardigste wjze''aan
de galanterie verbonden worden ')!
Overigensisde stjl,waarhj werkeljk vertelt,en degalanterie
zoowel als de dorre kroniek achterwege laai,1os en natuurljk
en over 'talgemeen kan men zeggentdatde Schrjver zjne taal
goed meester is.
M aar reeds in de zeventiende eeuw begon zich het Proza op
m eer stellig kunstgebied te bewegen , en wel op dat van den
Rom an.

Er werden hier bljkbaarveelromansgelezen.Eerstvertalingen
uit het Spaansch3), die vooral in de zestiende eeuw het licht
1) Zieoverdeze hetopstelvan EliseSoer,IetsoperenkeleXrccdïtfs(Nederland 188511,b1.3 v1g.)
2) Avitsen Geysbeek,Biogr.anth.crit.woordenboek,1II D.,b1.108.
3) Zie Dr.J.Te Ivinkel,De fnrdt
letf derSpaanscheLetterk.in hetTl
jdeci?-?
7'
troorNed.Taal-en Letterk.,afzonderl.afdruk,bl.19vlgg.
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zagen,en waarvan ik alleen de overzetting vermeld van M endoza's

Lazarillo de Tprvl:,
s,onder den titel van De Ghenuechljjkeende
cllfc//fk/z:Historie ran fzczcr'
àf.
sran TormesvpfSpaingen,in 1579
te Delft gedrukt,en te Antwerpen uitgegeven.Daarop kwamen de

Fransche romansin de mode,hetzj in hetoorspronkeljke of vertaald.De beroem de A madis '
pt
zs Gaule was al vroeg , niet uit het
Spaansch , m aar naar de Fransche bewerking in het Nederlandsch

overgebracht. Reeds in 1546 was er denkeljk, en wel te Antwerpen, eene vertaling van de vier eerste boeken verschenen ; en
stellig in dezelfde stad in 1568 en 1574 eene van dezelfde boeken.
De volgenden werden tusschen 1598 en 1624 op versehillende
plaatsen in Nederlandsch gewaad uitgegeven. In 1645 behoorde

deze roman nog tot de lievelingslectuurl). Van het begin der
zeventiende eeuw dagteekenen hier de navolgingen , a1s de Pal-

vl6.
rz
j'
zl van olire, die in 1602 en 1613 te Arnhem gedruktwerd.
Maarhetismoeieljk te zeggen:ofdie werken toen reedsgrooten
invloed hebben geoefend. Sedert de tweede helft dier eeuw vindt

men in velerleigeschriften herhaaldeljk van Romansen pRiddersboeken''gewag gemaakt:).
De middeleeuwen hadden geleefd van de Fransehe Letterkunde,

en ook later had deze maar al te veelinvloed op de onze. W j
zagen reeds herhaaldeljk de namen van Du Bartas en Ronsard
vermeld onder de dichters; maar ook de Fransche tooneelpoëzie
was, vooral sedert Oorneille, hier in den sm aak gekomen.H etbleef
In de voorrede van Casp.W achtendorp's CorteRym-Kronyck,in l645 te
A msterdam uitgegeven,heethet:,!W y vreesen datAm adisdeGaule,Lazarus

de Tormes,en andere diergeli
jke Fabulen en droomen: en oock deongeschickte Liedt-boeckskens,veele oude en jongeluyden uytde'handen sullen
vallen,die liever de oude Hollandsche H istorien,haerer Voor-ouderen daden
lesen sullen, alssulcke vreemde ende monstrueuse vertellingen.
'' Ook Starter

ontleende voornameli
jk aan hoofdstuk X ,XI en X1I van deAmadisdestof
voorzi
jneDardde.(Moltzer'sStudiënen Schetsen,bl.203vlg.)

S) B.v. in De rermal
celyke Avanturier (1695) heet het, 1 D., b1. l42:
!!Sedertik my op hetlezen van ltomans en Ridders-boeken gelegt had,''enz.
Bl. l45: lràlyn gemoed had door hetleesen van Romans en andere liefdensgeschiedenissen al te lang in de week geleegen''enz.DathierFranscherom ans

worden bedoeld,bli
jktuitbl.ll2.
In den Voqage è Paris en 1657-1658,leestmen,pag.l75:!,CejourlN
nous dem eurasm es au logis et em ployasm es le temps * lire un rom an.''
26*
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daarniet Lj,wanthetweinig aantrekkeljkeRomantismeinproza,
dat sedert de helftder zeventiende eeuw in Frankrjk den boventoon had , vond hier wellicht nog m eer bewonderaars.
Op de Am adis-rom ans volgden de zoogenoem deheroïsche romans

van Costes dela Calprenède en Mademoisellede Scudéry1),voor
de geschiedenis van den sm aak nog steedsnietvan belang ontbloot.
De Fransche rom an in de tweede helft der zeventiende eeuw had
een eigenaardig karakter. Het was de terugkeer op letterkundig

gebied van demiddeleeuwscheridderljkheid en galanterie,diedoor
de tjdsomstandigheden uit hetwerkeljke leven verbannen waren.
Die eigenschappen werden dan o0k in eene denkbeeldige?naïeve

maatschappj overgebracht,en hetFranscheProzadoetonshetzelfde
verschjnsel ogmerken als deItaliaanschePoëzie:alstegenstelling
werd de pastorale geboren.De Astrée,Clllie,Pharqlnond,en hoe
ze verder heeten mogen,dragen alle min ofm eer dien stempel.
Even overdreven van inhoud als in de m iddeleeuwen de avon-

tuurljke Artur-romans, waren hetnu die idealiseerende verhalen,
waarin even onmogeljke heldendaden en eene even uiterljke
vrouwenvereering de hoofdrol spelen. Maar hetgeen ze voor ons

eigenljk ongenietbaar moest doen zjn,was de gemaaktheid van
den vorm ,de aFectatie van den stjlvan datsuikerzoet gekoos.
Sedert Frans 1 in Madrid had g0VaI1g0l1 gezeten , WaS, VOOral
door bemiddeling van Antonio Perez, de Spaansche E'
ntilo c'xf/p

den Franschen stjlbinnengeslopen,zoowela1shetEltphliïsmeder
Engelschen en de Coneetti van M arini.
H et H ôtel de .
//tzz/lùpffïlldf, waar Balzac en Voiture den toon
gaven ,werd het brandpunt der nieuwe letterkundige beweging. Zoo
de prekiewses:): die daar Catherine de Vivonne omringden , den

1) Van den eersten verscheen Cassandre in 1642, Cleopatre in 1663,
Faramond in l66l (een Amsterdamsche nadruk in 1664); van detweede:
Ibrahim ou l'ïllustre Bassa,.vier deelen,in l64l; Cy
t
s,tien deelen,in l6539
# rz

Clllie,mede tien deelen,in 1654 (166l,1666).
2) De naam had vooreerstniet den bi
jsmaak van ridicule,die er sedert
Molière onafscheideli
jk aan verbonden is. In den Voyageè Parisen l6571658,leest men,pag 372:lrNousallasmes voir la m arquise de la Fayette;...
c'est une fem me de grand esprit etde grande reputation,oh unefoisdujour
on voit la pluspart des polis et desbiendisants de cette ville....Enûn cfest
une despretieuses du plushaut rang et de la plus grande volée.''
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slechten smaak in de letteren hebben ten troon verheven, waarvoor ze door Moliere genoeg gestraft ztin, de toon , die daar
heerschte, had evenwel de verdienste de ruwe manieren en ongebonden zeden uit den tijd van Ligue en Fronde te verzachten, en
ten slotte werd de goede smaak der eeuw van Lodewijk XIV er
toch door voorbereid 1).
Men zal begrijpen, dat inhoud en vorm beide die werken
weinig geschikt maakten voor het Hollandsch publiek ; maar wij
hebben altijd de dwaasheid gehad eigen armoede te bedekken
door maar te pronken met hetgeen elders opgeld deed, zonder te
vragen, of het kost was voor onze monden. Zoo worden tegenwoordig de Fransche tooneelspelen ons opgedischt, aIleen maar
omdat ze te Parijs grooten toeloop hadden, ofschoon dikwerf de
geschilderde toestanden voor ons onverstaanbaar of ongenietbaar
zijn. Zoo werden in de middeleeuwen de ridderromans aan de
Vlaamsche poorters voorgezet, en in de zeventiende eeuw pastorales,
die hier weinig sympathie konden wekken. Toch werden die boeken
niet zelden nagedrukt, doorgaans vertaald, en met gretigheid
gelezen. Ruim eene eeuw bleven zij de geliefkoosde lectuur der
lieden du ton, zooals uit de romans van Wolff en Deken en ook
uit Van Effen's Spectator blijkt 2), welke laatste sterk te velde
1) "L' Hotel de Rambouillet eut encore une autre gloire: les moeurs rudes
et farouches de la Ligue et de la Fronde s~y adoucirent. Dans le commerce
des femmes, les bommes prirent cette decence de manieres , cette grace de
langage, cette delicatesse d'esprit, qui furent long-temps Ie merite et le caractere de la societe francaise, Les tendresses pretentieuses de I' Hotel de Rambouillet, les fadeurs de I' Astree , etaient un bien; les esprits et les caracteres
y perdirent leur rndesse et leur libertinage: ils depolirent et s'ornerent , la flatterie
[I'affeterie F] prepara la grace, la recherche le bon gout. Les exagerations
ingenieuses et delicates de I'amour en firent naitre la naivete et la franchise.
Les grands sentimens entretinrent la noblesse de I'ame et la fierte : les subtiles dissertations, le gout des plaisirs de I'esprit, Flechier et Bossuet firent
a I' Hotel de RambouilIet leurs premiers essais: le siecle de Louis XIV y
naquit."
.I. P. Charpentier, Tableau historique de la litt. franc. aux XVe et XVIe
siecles , p. 288.
~) In het 211e vertoog noemt hij eenige heIden en heldinnen , "del' betooverende Romans of liefdensgeschiedenissen" van den dag op: Cyrus, Aruns,
Pharamond, Rozemond, Clelia, Cassandra, Cleopatra. In no. 255 heet bet:
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trok tegen die sschryvers der ouwerwetsche en nieuwmodische
Rom ans en levensgevallen , die 't m eest t0t het publiek tydverdryf
toegebragt hebben of nog toebrengen t''zooals rde beruchte H eer

en Jufrouw Scudéry''1).
Nietalleen wasde stjldier werken onnatuurljk en gemaakt2),
de inhoud was nog dwazer door overdreven sentim entaliteit. De
hoofdzaak was avontuurljke galanterie,opgeluisterd door gevechten,duëls, schaakpartjen, serenades,wanhopige omdolingen,en

watdies meerzj. Van EFen heeft0nseene alleraardigste schetsparodie van zulk eenen opgeschroefden , gemaniëreerden ridder-

roman geleverd in zjn 255evertoog;en daarmee pwillen bespotten
de dwaze aankleving en drift voor die volumineuse versieringen ,
schoon ze krielen van de buitensporigste en walgelykste ongerymt11V an kindsbeen heb ik deze myne (romanti
sche)gaven metdeuiterstenaarstigheid door 'tonophoudelyk leezen van zulke heerlykeversieringen,geoefent,

en aangekweekt,en eer ik noch achtjaren oud was,wistik alledeomstandigheid van de Historie der wkr Heemskinderen en Ourson en Valentyn zo wel

op myn duimpje,alsofik overalzelfsby geweestwaar,en voor'tvermaak
ft welk ik 'er in vond,zou ik niet te bruilofthebben willen gaan. De wonderlyke K alloandro heeft m y daar na meenigen schoonen nacht slapens

gekost,en in ryper jeugd hebben Pharamond,Cleopatra en Cassandramy
zo vermagert en uitgedroogt, dat niemand twyfelde of ik had de teeriug
onder de leden.''
M en ziet, hier zi
jn vooral de straks genoemde romans bedoeld. Van
Marini's Prins Kalloandro, grzynde een werck van bysondere vindingh en
vol-geestige aerdigheid, om trent de voorstelling van veelerley seldsaem e en
seer aengenaeme geschiedenissen,'' zooals op den titel staat, verscheen in

l672 eene vertaling van Simon De Vries,dieeen jaartevoren Deweergadeloose Stratonica van Luca Assarino had in 'tlicht gegeven.

Van Efl
kn klaagt nog in zi
jn ll6e vertoog over desromansen grollen,
waarvan de tegenwoordige eeuw zodanig overvloeid, dat m en daaruitklaar
bemerken kan hoe zeer de smaak van onze landsgenoten bedurven is.'' En

in no.215 gewaagthi
j van personen,diehun lrtoevlugtnemen totdiegrote
m eenigte van onstichtelyke romans, en andere beuzelgrollen, welke onze

landen sedertkortejaren alsoverstroomthebben,endietenuiterstennadeelig
zi
jn voor de goede zeden.
''
1) HollandscheSpectator,274e vertoog.
2) Mrolfren Deken noemden datrrden Cel
adonschen stylvan Mademoiselle

Scudery'f (Willem Leevend,1V, 23),welk epitheton zi
j(V11l,37)vertalen
door rom anesq-f'

INVLOED DER FRANSCHE ROMANS.

407

heden, die de waarschynlykheid een openbaren 00r10g kunnen

aandoen''(n0.274).
Toch werden ze verslonden, niettegenstaande de vertalingen
daarenboven doorgaans bitter slecht waren,deels ten gevolge van

de eigenaardige pdeftigheid'' onzer schrjftaal,deels doorde 0nkunde der vertalers.
H et gevolg daarvan was vooreerst,datwj meeren meer verfranschten ; ons m eer en m eer aan voor ons zinledige voorstellingen
en uitheemsche zedeschilderingen gewenden ; naar geen waarheid

ofdieptemeer vroegen,terwjlonze letterkundigd smaak meeren
meer bedorven werd;en in de tweede plaats,datbj hen,diehet
oorspronkeljke met de vertaling konden vergeljken,de meening
veld won, dat het H ollandsch als letterkundige taal volmaakt 0n-

bruikbaarwas1).
Dat die sdwazeaankleving''eindeljk ook totmin ofmeer oorspronkeljke navolgingen moest leiden,spreektvanzelf. De Batatlïdc/l: Arcadia gaf ons daarvan reeds een voorproefje. Maar de
eersteeigenljkenabootsingverscheenin 1668onderdezenweidschen
titel:pDe W onderljke Vryagien enRampzaalige,doch bly-eyndige
trouwgevallen van deze tjdt, tusschen Arantus en Rosemondt,
Grannadus en Cielinde,Ooredon en Leliana,Fierandusen Leonora,

1) In het l4e vertoog van den Spectator zegtde schri
jver,j,dathetaan
een volk tot luister kan strekken, dat zyne moedertaalin zekere opzichten

gebrekkig zy.**W i
jkunnen erroem op dragen,dathetmetonzetaalsjschl'
aal
gesteld is, wat aangaat geschikte woorden, om af te beelden al'tgeen be-

trekking heeft op 'tgeen de levendige Fransjes galantery noemen. Hoe
Eaauw,sti
jf,en doronze taalzy,wanneer zyzich metdiergelykestofen wil
bemoei
jen,blyktaan alle diegene,die in 'tFransch,en in onzemoedertaal
Romans hebben gelezen. Het onderscheid tusschen beiden is zo tastelyk, dat

onzejuFertjes, die'tmeestop diegevaarlyke schriften verlekkertzyn,zodra

zy dezelven in 't Nederduitsch doorloopen daar van walgen, en met een
dwaas vooroordeeltegens degantsche Vaderlandsche taalworden ingenomen.''
Zoo schreefhy in l731.

Hoe slecht de vertaler zich soms van zi
jne taak kweet,leerdemi
jdeveo
geli
jking van Gn stuk althans, De M usket-draagende Heldin, waarvan de
tweede druk in l680 verscheen, metD hlroine Mousquetalre,waarvan ik een
Hollandschen nadruk van 1678 gebruikte. Ik haal ditboek aan, omdatuit
een der Economische Zïetf
-j
es van WolF en Deken (11 D.,b1.105)bli
jkt,dat
het in l78l nog zeer in de m ode was,als,?kostlyk werk,geprezen byelkeen.''
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Herkelus en Narsise, voorgevalle in het roem -ruchtigh H ollandtt

herwaertsin weynigh jaeren,doorB.B.''1).
Een zestigtaljaren laterbehoorde deze roman nog totdemodelectuur,ofschoon de toon volkom en overeenstem tm et den inhoud:

hj is vol van het walgeljkst overdreven sentimentalisme, van
hyperbolen en mythologisch klatergoud.Evenwelploftde schrjver
iederoogenblik van zjne stelten neerin hetproza dermeestalledaagschebjzonderheden van hetgewone leven.
D e helden van het boek, wier avonturen wel worden ineen-

gestrengeld, maar niet met elkander in verband gebracht,zjn
meest H ollandsche koopm anszonen ; en het laat zich we1 aanzien ,
dat de origineelen van de verdichte romantische nam en onder de

werkeljkejeuztessetfprle van dien ti
jd te vinden waren.
Ook dit was eene navolging van Fransche voorbeelden;want
aan de m eest gevierde heroïsche rom ans gaven de toespelingen op

de tjdsomstandighedenyofherinneringen uithetlevenvan bekende
personen juisteen ongemeen aantrekkeljken geur2),evenalsthans
met de rom ans van Alph. Daudet plaats heeft.

1) De schri
jver was waarschi
jnli
jk de Amsterdamsche s,Boekverkooperin
deNiezel,f'BaltesBoekholt,bi
j wien hetboek werd uitgegeven.
2) Ziehier eenige citaten, die ik ontleen aan J.P.Charpentier,Tableau
historique etc.,p.399:

Boileau, Lettre XXIV, à, Brossette: ,,Je vous rëpondraiau sujetdela
Cl
ltie, que c'est, en eFet, une très-grande absurdité * la demoiselle,auteur
de cet ouvrage, d'avoir choisi le plus grave siècle de la rdpublique romaine
pour y peindre 1es caractères de nos François; car on prttend qu'iln'y a
pas dans ce livre un seul Romain ni une seule Romaine quine soit copié
sur le modèle de quelque bourgeois ou de quelque bourgeoise de son quartier.
On en donnoit autrefois une clefquia couru.'
Talemant des Réaux, p. 275, t.Y.: srvous ne sauriez croire combien 1es
dam es sont aises d'être dans 1es rom ans,ou,pour mieux dire,qu'on y voie
leursportlaits-''
Patru,Eclairc.sur l'histoire del'Astrle, t.11,p.592:Trpoul
-vousdire done

le peu quej'en sais,vousobserverez,sfilvouqplait,que toutesleshistoires

de l
nAstrle ont un fondement véritable; mais l'auteur les a toutes remanifes,

sij'ose user decemot:jeveux direque,pourlesrendre plusagréables,il
les a toutesm êldes de fictions, qui quelquefois sont des fictions toutes pures;
m ais le plus souventce ne sont que voiles dfun ouvrage exquis dontilcouvre
de petites vdritts,quiautrem entseroientindignes d'un rom an/f
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De Schrjver was volkomen verstoken van talent, zoowelwat
de samenstelling van het geheel a1s wat zjn stjl aangaat. De
minnedichten,waarmee het boek,bljkbaarnaar'tvoorbeeld der
A rcadiq,doorweven is,zi
n nietbeter dan de rest.
.j

Gunstig steekt daarbj een andere roman uit deze school af,
die na 1675 werd geschreven 1), maar eerstin 1695 in het licht
schjnt gekomen te zjn 2),en waarvan de titelluidde: XDe verm akelyke Avanturier, ofte de wispelturige en niet min wonderlyke

levensloop van Mirandor.'' Leendertz zei niets te veel, toen hj
verklaarde, dat phoe grof en onkiesch deze roman ook op vele

plaatsen moge zjn, bj uitmunt door geestigheid en levendigheid
van stjl.'' Het is een echte romanylfctzr6,
sg'
l
/:, in den trantvan
Lesage's Gil-blas ofden doorhem vertaaldenGuzman#'z//crtzc/l:,
de zonderlinge en sterk gekruide avonturen bevattend van een

vrooljk jonkman van geringe afkomst, die gezegd wordt zjn
levensloop aan den Schrjver te hebben medegedeeld,welke pdeselfde styl,die hy in 'tverhalen gebruikthadt''in zjn geschrift
volgde, waardoor er we1 eens wat in wordt aangetroFen : dat
nwat te vrypostig''is.
Het verhaal boeitonsdoorlevendigheid van voorstelling:altjd

wordt er geschilderd) niet geredeneerd. Daarbj is de trantvan
den Schrjver geestig en schalkaehtig,zjn stjlongedwongentlos
en natuurljk)slechtshieren daar watalte platvanuitdrukking.
Toon en taal zjn steedsin overeenstemming methetbehandelde
onderwerp , waardoor eene aangename afwisseling van vorm ontstaat. Men kan zeggen ) dat hier voor 't eerst m et talent de taal

van hetdageljkseh leven in een boek isovergebraeht3).
1) Op bl.95 van het eerstedeelwordtdedood van Turenne(l675)a1s

niet lang geleden herdacht, en op b1.273 komt eene toespeling voor op de
f'Dr. J.Ten Brink zegt
,!afgebrande dorpen van Bodegraven en Swamm erdam .

en m.1.op goede gronden (dr.i
Hicolaas Heinsius./r.,Eenestudieoverden

H ollandschen Schelmenroman der l7: eeuw,Rotterdam , l885,bl.35):lrluistde

jaren 1695en l696sehi
jnenalsaangewezenvoorhetbewerkenderbeideromans''
A Zie P.Leendertz W z.in den Navorscher, VI1 D.,b1.l93.
&

3) Men vergeli
jkeoverdezen roman vooral'tbovenaangehaaldewerk,waar

dr.Ten Brink (bl.204v1g.)oa.opgeeft,watHeinsiusaan anderen ontleende.

Ook wordt er - bl.216 vlg.- gehandeld over een tweeden, naar 'tFransch
bewerkten roman van H einsius, die evenw el veel lager staat dan de vermelde Avonturier.
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De Schrjver,die zjn naam slechtsmetde lettersN.H.(stellig
Nikolaas Heinsius) aangeeft,waseen belezen man,metFransche
en Nederlandsche Letterkunde bekend,waaroverhj een vrj juist
oordeel velt. M et de opvolgers van Cats, Huygens en V ondel

loopt hj niet hoog 1). Hj maakt zelf een zeergoed minnedicht
(1? 171) en parodiëert op de aardigste wjze den Rederjkerstrant
(1, 275) zoowel als den gewonen romanstjl(1,154),aan welke
laatste soort van boeken hj in de voorrede verwjttdat zj door
het verhaal van songelofeljke dingen''het rgesondtoordeeldoen
m isbruiken''.

Als een echt Hollandsch Schri
jver wilde de autenr zi
jn nvermakeli
jk'' boek doen dienen tot stichting zjner medeburgerst
geljk hj nadrukkeljk op den titelvermeldt2). Zjne spreuk was:
XRidendo dicere verum ''.
Men zegtt datzjn werk in vier talen werd overgezet5 ,en dat

Fielding hem zjn meester noemde. Hier te lande beleefde het
boek acht uitgaven , waarvan de laatste in 1756 het licht zag.
Hoe Fransche zeden afbreuk deden aan de Hollandsche huise-

ljkheid en degeljkheid,leeren de dames-clubs,die allengsontstonden. Coenraad Droste wjst er in zjn Geheugohenis, vs.
6287 op, dat er in 1684 zekere dames-sociëteiten ontstondenA).
1) Zie b.v. I D., b1.139.Bl.223 zegt hij,van de poëten sprekende:

11hethandwerk is nu zoo gem een,en de stad van Am sterdam zoo overvloedig
in Poëten, datse al de tabakspinders en kruideniers van de stad methun
werken in vuilpapier onderhouden konnen, die hen voor het pond van hun
versen niet meer als ten hoogsten twee blanken geeven. Ook is my onlangs
van een geloofwaardig man verhaalt,dat hy aldewerken van dendoorlugten
en sinryken lauwerdrager, Jan Van der Stok zaliger, by een spek-koper had
vinden leggen,die hem op zyn verdoemenis swoer,dathy voor de zes pond
van zyn werken niet meer, als zeeven stuivers gegeven had, hoeweldaar
over de agt aan vuil papier aan was.''

S) Hetheetdaar,datde ssklugtigeen vermakelyke bejegeningen,wonderlyketoevallen,aangename amourettesoftevryeryen''verzeldzi
jnvanslnuttelyke
aanm erkingen op den hedendaagschen werelds-loop;strekkende totaanwysing
en bestraënge der meest in swang gaande lastez's, swakheden en sotternyen
van veelderley stands-personen.''

3) Dr.Ten Brink heeftrt.a.p.,bl.2l0 vlg.)maartweevertalingen,eene

in hetFransch en eene in hetItaliaansch kunnen verm elden.

#) Zie deaanteekening van Dr.R.Fruin op din plaats,bl.509.
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Hj noemtze elders rMaetschappy van lanterfanten''.De Fransche
geest en de Engelsche onzedeljkheid uit den tjd van Karel11
waren allengs Holland binnengeslopen. Fruin haalt het volgende
aan uit de aanteekeningen van L. Saen: pNiettegenstaende de

oorlogen en zware tjden nam de dertelheytin Hollantseert0e,
daervan Zeelant ook niet vrj was, alwaer men geheele societeyten maeckte om des avonts te sitten spelen , en daer m en tot
11 à, 12 uuren in den nacht sat..... Daer wierd ao 1696 van
alle fraeye, bedaerde luyden seer geklaegt,datdeHaegschejufers
so0 dartel wierden en in alle ydelheit de jufrouwen van de
nabuerighe natiën navolghden, niets doende a1s salet te houdent
te spelen en te gaen kuyeren , wat lekkers te eten , sonder haer
te becomm eren hoe sulcx gewonnen werd en toebereyt, en wie
het m aeckt, wordende het huyshoaden by haer voor een schande
gereeckent''; enz.
Deze clubs gaven aanleiding t0t een boeksken , hetwelk in
datzelfde jaar 1696 het licht zag, en dat in den vorm is gegoten

van een roman, ofschoon het bljkbaar niet veel anders isdan
wat wj een blauw-boekje zouden noemen. De titel luidt: Het
Leren 6// Bedryf r@n de #:#:zl#Jc#.
îc/l6 Haagsehe :/1 AmsterdamscheZalet-lufers,rertoonendeï81reelderhande G6,
schïe46zlï,
s.
sezè,
rreemde rtlpr.
pcff6s en aanmerkeljkezaken,haargeveinsden handel,
listig beleid , aardige zh
tlfrperïzl.gyzlt .
s/lp#: bezigheden , ondoorgron-

delgke gedqgten, bedriegel,
jke aanleidingen,vqlsehe '
p6rfppzlz
lzlg6zl,
en rerfoeyelfke t/pprfrtz.
pf: bedrjjven. t'x4z/l.
gfeo-#c?zl b'
j Tim.f6Al
H oorn , 1696.

Het zjn vooral pde jufers van het Hof'' (b1. 123) in Den
Haag, die hier aan de kaak gesteld,ja,aan de algemeene verachting prjsgegeven worden: op eene zoo ergerljke wjze, dat
wj het boeksken de eer der vermelding niet waard zouden
hebben geacht, z0o het niet in verband stond met een m erk-

waardig teeken dés tjds.
De feiten, die hier geschilderd worden, zjn echterzoo schandeljk, dat de schrjver voornietsandersdan een pamiettistvan
de laagste soort, een gemeenen lasteraar,m ag gehouden worden ,

die waarschjnljk de ten tooneele gevoerde personen zoo heeft
geschilderd t dat m en aan vermeende origineelen kon denken ,

terwjl ook sommige feiten wellichtop sterk overdreven waarheid
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steunden. Ik geef in de noot een uittrekselt
je; dat wellichtde
drift voor deze clubs in een niet al te overdreven daglicht

plaatst1). Overigens beveelt zich dit samenlapsel van avonturen
noch door inkleeding noch door stjlaan. Hetwjstop schromeljken achteruitgang in zeden,in smaak en in kunstzin.
1) Eene der dames maakt op deze wi
jze eene nieuwelinge metden aard
harer vereeniging bekend (b1.79): !,W y zi
jn JuFrouwen uitdevoornaamste

van 's Gravenhage, en niet alleen negen in getal a1s gy hier ziet,maar de
gantsche Stad is *er vo1 af; want die van eenige qualiteit en middelen is,
tracht sonder ophouden onder ons gild te zyn, en verwerpt liever geen

dingen,hoe eerloos of kwaad diein zich zelfszi
jn,om daartoe te komen,
als dat zy zich daar af uitgesloten soude zien. Den een die door gebrek van

geld hier af wanhoopt,soekt liever dooreen eerli
jkediefstalvan allemenschen eeuwig schuldig te zi
jn hier toe gelegenheid,alsdath)rdaarafdoor
zi
jn eigen brood te eten.en alle menschen tevoldoen,ontslagen bli
jft.Een
ander stelt zich liever des nachts ten dienst aan die veel geld over werpen

ttls balling van ons te bli
jven;en een derde eeteens om de drie dagen om
zich van kleederen te versien, die de waardigheid van onsen staatvereischen.
Dese besteeld haar Vader,een ander bedriegd haar M oeder;somm ige leven

op de beurs van haarM innaars;en verscheiden zi
jn ten ru'
fnevan vrienden
en maagen, en duizend dingen m eer om de eer te hebben van onder onse

konstgenoodschap te zi
jn, geli
jk wy ons Collegie met rechtnoemen, alzo
daer uit een reeks van duisend listigheden voortkomt. M en geeftaan ons de

titel van Zalet-jufers,een naam die onsnietzeeronëigen is,mitswy geen
anderevergader-plaatshebben alshetzaletvan dieonderonsgild zi
jn,daar
wy den anderen onderwi
jsen,oefenen,ltren en bekwaam maken om onse
wett'onderhouden.e'

111.
NIL YOLENTIBUS ARDUUM.

De zeventiende eeuw neigde ten einde. De Qauwheid der acht-

tiende kondigde zich reeds aan. Nog had Vondelzjn hoofd niet
ter ruste gelegd, en reeds was het met den luister onzer letterkunde gedaan. Toen die zon ter kim me neigde, werd het nacht.

Zelfs de dichters uit zjne schoolwaren, met uitzondering van
Antonides,over het algemeen meernavolgersvan zjn vorm dan
erfgenamen van zjne dichterljk-e bezieling geweest. W eldra zou
ook de laatste echo uithetheldentjdperk verstommen.
De zuideljke gewesten sliepen onder :et Oostenrjkschebestuur
den langen winterslaap geruster dan ooit. En wat het N oorden

betreft,de prikkel der verjongingskuur,welke men daarop het
eind der zestiende eeuw ondergaan had, toen het warmer zuide-

ljke bloed zich met hetonze vermengde,had sedertlang uitgewerkt, zonder bljvende gevolgen. Maar toch zullen wj hierten
minste nog sporen van leven,zj hetook van dommelend leven,
aantrefen.
De verheëng Van Onzen Stadhouder tot K oning van Grotlt-

Brittanje sleepte ons mee op de Europeesche slagvelden; maar
ofschoon wj medewerkten om der Fransche politieke overheersching paal en perk te stellen, begonnen wj almeeren meer
onder den invloed van Fransche zeden,m ode en sm aak te komen.
Toen de herroeping van het Edikt van H endrik IV ons land

met Fransche uitgewekenen overstroomde, verfranschten wj geheel en al.
In de Letterkunde was dit antinationale zwak al veel vroeger
aan den dag gekomen, een zwak, dat niet slechts ons gebrek
aan zelfstandigheid, m aar vooral ook ons volslagen gem is van

oorspronkeljkheid in hetlicht stelde.
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Gedurende het tweede Stadhouderlooze tjdperk verdwjnt alle
veerkracht op e1k gebied: Eauwheid en onmacht zjn de eenige
kenm erken zoowel van onze Staat- als van onze Letterkunde.
De kloof tusschen Patriciërs en Plebejersverbreedtzich gaan-

deweg. Terwjl de eersten in domme zelfgenoegzaamheid steeds
hooghartiger op de laatsten neerzien, m aar niet minder op wetenschap en kunst, beginnen deze zich m eer m et wetenschap, en

weldra ook met staatkunde bezig te houden. Maar terwjl de
kleine burgerj aanvangtzich te roeren,wordthethlisterachtige,
dat haar aankleeft,de geest des tjds. In de letterkunde vooral
openbaart zich de ongehoordste kleingeestigheid.
Nationaliteit en zelfstandigheid werden in den Franschen leiband

jst,
verstikt, terwjlin den vorm ,op dekleingeestigste wjs gepoli
vergoeljking gezocht werd voor gebrek aan grootschen inhoud :
of liever nog: elke oorspronkeljke gedachte ging onder devjl
verloren. llver had de plaatsvan 'tgenie ingenomen:knutselarj
en handwerk gingen voor kunstoefening door. Dichtgenootschap-

pen, door dekrachtigepersoonljkheden van de zeventiende eeuw
op den achtergrond gebannen, prjkten weldra weerin den vollen
glans van het klatergoud, a1s voorloopers of tegenhangers van
politieke clubs of zoogenoem de leesgezelschappen. M annen a1s
Dr. Mejer en Andries Pels werden toongevers Op den H ollandschen Parnas.

Wj hebben er reeds op gewezen1), hoe hettalvan rjmers,
van ronnut lettervolk'', dermate toenam , dat daaruit gevaar ontstond voor de kunst. D ubbel deed zich dat bezwaar gevoelen ,
toen , tengevolge van toenem ende gegoedheid, allerlei slag van
lieden begonnen zich m et letteroefeningen af te geven. D e Decker

heeft daarvan een levendig tafereel opgehangen in zjn L0fder
Geldzlteht (bl. 153). Dat middelmatigheid, ûlisterachtige pedanterie en jdelheid nauw samenhingen met die overproductie,za1
niemand vreemd vinden. De qualiteit ging in de quantiteit onder.
Zoo deze stem ming der gemoederen het ontstaan van de ondich-

terljke dichtgenootschappen bj ons svergaderziek volk''(Reesema)
verklaart, in Amsterdam leidden n0g bjzondere omstandigheden
tot het stichten van eene vereeniging van letterkundige dwinge1-h Boven,bl.106 10t.
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landen, die eene eeuw lang loodzwaar op fle kunstontwikkeling
des Lands gedrukt heeft.

Nergens leert men duideljker de waarheid inzien van het:
Vatum iritabile g:Alv,
s, dan in de geschiedenis der letterkundige

twisten te Amsterdam. Persoonljke vriend- of vjandsehap heeft
er niei zelden op lettergebied een overwegenden invloed gehad;

ja,somszelfseene geheele omwenteling teweeggebracht.
Bj de schildering der jongste lotgevallen van de Dramatische
Poëzie (boven, b1. 374) zagen wj, hoehetclassieke Treurspel
overvleugeld werd door de spektakelstukken m et konst- en vlieg-

werk, uit de school van Jan Vos; en wj betreurden het, dat
niem and in staat scheen den volkssmaak met betrekking tot het
ernstige Dram a te veredelen. H et was aan gekwetsten eigenwaan
voorbehouden daartoe eene poging te wageu.

Den strjd tusschen de Classieke en Romantische schoolzagen
wj metafwisselend geluk strjden;maardestrjderswarengaandeweg in gehalte verminderd. Oorspronkeljkheid wast zoowel op
tragisch als comisch gebied, zoo goed als verdwenen: vertalers

hadden alleen hetwoord1).
M en begon meer 1dan ooit het oog op de Fransche tooneeldichters, vooral op Corneille: te slaan q maar het waren in de

eerste plaats'stukken in den trant zjner rpièces à,machines'',
zooals La Tpïdps d'or (1661), dienagevolgd werdenqen daarbj
kwamen, zooals wj gezien hebbent niet weinig vertalingen uit
het Spaansch.
Die navolgingen waren daarenboven doorgaans bitter slechtt
en leverden niet zelden hetbewjs)hoe weinig de bewerker de
taal van het oorspronkeljke verstond.
llet waren hoof
dzakeljk de romantische tooneelspelen en spektakelstukken, die door de Regeering in beseherming genom en en
door de H oofden van den Schouwburg op het rppertoire gebracht

werden, waarschjnljk omdat ze het meest in de gunstvan het
publiek bleken te staan.

Onder de jverige lofredenaars en navolgersvan Jan Vos merkten wj Dr.Lodewjk Mejer op,wiens,aan Corneille ontleend
trearspel H et Ghulde Vlies, dat in 1668 het licht zag, doch
1) Verg.boven,bl.390.
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waarschi
jnljk al eenige jaren ouder is, wj ter loopsbespraken
(b1.398). Deze onbeduidende taalgeleerde, wiens Woordensckat
evenwel een aantal uitgaven beleefde en nog Qauw bj enkele
vakmannen bekend ist deze geleerde was ook, althans in eigen
oog , een groot Dichter.
nNa de vertaalinge van twee tooneelspeelen'' gevoelde hj luster
ook geen van eigen maaksel ter weereldt te brengen''. Hj had in
1658 De fppgAdsccr (Le Menteur,1644)gegeven,en op een mj
onbekenden datum H eracli'
us, beide naar Oorneille. In 1668 ver-

scheen Het Ghulde lJ'
lï6,
s, dathj geheelvoor eigen werk schjnt
te Willen laten doorgaan, ofschoon ook hier Corneille nu en dan

over zjn schouder komt kjken. Maarreedsveelvroeger had hj
de hand aan 'twerk geslagen om een zoogenoemd oorspronkeljk
treurspelte bewerken.In 1652had hj De'
r
zrdr/pp/'
tf:Koninksbruidt
Xopghezet'',toen hj nog geheelvan den geestvan Jan Vos was
doordrongen , en zich door den opgang , dien Aran en Titusm aakte ,

geprikkeld voelde totnavolging.Hj had,rmetnutterennoodigher
beezigheeden meêrmalen bekom merdt, by hooy en by ghras,a1s

'tspreekwoordt zeidt, daar aan ghewerkt, en het(had)somtjdts
gheheelejaaren na elkanderen,achter debank gheleeghen''.Eindeljk voltooide hj het, en vond het zoo voortreFeljk, dathj
hoopte svan het gheluk te zullen ghenieten , om daar m eede het

hermaakte Tooneel in te zien wjen''. Maar,zoo klaagthj:rdat
heeft m y ghemist, en die, welken dat bewindt, en opzicht,te

dier tjdt, aanbevoolen stondt,hebben een ander tooneelspeltot
dat werk waerdigher ghekeurdt''. En dat waardiger stuk wasgeen
ander dan de M edea van Jan Vos. De ffpzlïsàyôrzfïtff werd Xeen

halfjaar na (sljn Ghulde FJï:.
s''uitgegeven.
Daarbj kwam watlaternog ietsanders)datdesteleurgestelden
wrok ten top voerde.Hj wasin hetjaar 1665 onderdeRegenten
van den Schouwburg opgenomen1);maar in 1668 wederuitdat
college sgebonst'':waarschjnljk omdat hj er,na den dood van
Jan Yos,den baaswilde spelen,en erzjne vrienden ofcreaturen
in brengen2).

1) Bli
jkensdeRegenten-li
jsten,medegedeeld doorC.N.Wybrands,op b1.
229van zi
jn werk HetAmsterdamscbeTooneel.
S) Ziehieronder.
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Dat baas spelen openbaarde zich 00k in pogingenom derichtingy

die hj n0g onlangs hemelhoog had verheven,van hettooneelte
bannen. Hj had,naarhetschjnt:twee medeleden op zjnehandq
maar na heftigen strjd wonnen zjne tegenstanders het pleit,
drongen hem en zjne aanhangersuithetbestuur:en kozen zjn
ergsten vjand:Mr.Johan Blasius,totmederegent1).
Die miskenning heeft Dr. Lodewjk Mejer Jan Vos en den
Regenten van den Schouwburg nooitkunnen vergeven.Hetduurde

nu o0k nietlang,ofhj liet de vroeger gehuldigde theorievaren,
daar rhet licht der konst (hem) nöch onlanks'': d.i.omstreeks
1668, meerst toegescheenen'' had. Hj, die eenmaal de meest
radicale Romanticusgeweestwas'),werd toen de fanatische aanbidder van de Fransche classieke regelm aat,wierp zich als oppermachtig kunstrechter op en veroordeelde al het bestaande.

Als kunstenaar stond hj niet hoog. De '
rorlpp/'
#: Koninksbrttidt, waaraan hj zoo lang geknutseld had: was allesbehalve
een meesterstuk. De aanleg had vrj watovereenkomstmetAran
en Tïfzfd.Veeltegenstrjdige aandoeningen brengen de gemoederen
dar ptoekykeren'' in beweging ; m aar de onhandige wjze van
bewerking maakt, dat wj er geheel op moeten toepassen,wat
wj b1.384 van den eersteling van Jan Vosgezegd hebben. Den
inhoud had hi
ten deele van anderen ontleendt,ten deele zelf
,j p
verdicht''3): hj plunderde nameljk Corneille's Rodogune zoowel
a1sSeneca's Thyestes. Ditgeschiedde,naar zjn eigen getuigenis,
omdat hj rnoch onkundigh in de tooneelwetten, en reeghelen
1) Verg.Dr.A.J.Kronenberg,HetKunstgenootschap N. F.X.,b1.94.

j vergattoen,dat lli
jin de '
Voorredevan HetGhulde Fffe,
sgeschre:) Hi
ven had: W y leeven in een andere lucht en eeuwe,als de Ghrieken,en
Romeinen. 'tGeen hun behaaght heeft, zal onzen tydtgenooten en landts-

lieden moogheli
jk mishaaghen. De Oude hebben in hunne Tooneelspeelen
weinigh persoonen,luttelwerkeli
jkheidts en ghewoels, en meest allanghe
alleen- öft samenspraaken van twee öft ten hooghsten dry,(Jftvertellingen
ghebracht, 't welk hunnen toehooreren misschien niet onaanghenaam viel!
De onze daarentee.qben z#n rcn eenen heelen anderen gheestgbedreeven,willen
korte reedenen, veel leevendighe beelden op het tooneel, en in de zelve

veel ghewoelen werkeli
jkheidt,en tegheli
jk ooren en ooghen hun vermaak
verschafthebben.'f

3) Voorreedenvan DenerloofdeKoninksbruidt.
aoxcltsl-ox'
r,Ned.Letterk.,XVIIe Eelzw ,II,4e druk.
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der K onst'' was. Er waren dan ook niet weinig pgheen gheringe

misslaghen'' in het stA , waarvan zeker de voornaamste in zjn
oog wel moest zjn, dat het naar het modelvan het beroemde
stuk van Jan Yosgekniptwerd1). Sedertwasimmerszjn noordeel in Tooneelwerken wat ryper geworden'', en shet licht der

Konst''had hem eindeljk ptoegescheenen''.
Hj gaf daar bljk van in eene zeeruitvoerige Vbort.
eedeît,bj
de uitgave in 1668 vpör het stuk geplaatst, waarin hj vertelt?
h0e hj hettreurspelvan gebreken gezuiverd en volmaakthad2),
en het toetst aan de tooneelwetten, vooral die, door Corneille

aangenomen,welke hj zeer in 'tbreede uiteenzet.
5Dit alles,'' zegt hj ten slotte, sduswjdtloopigh,en van de
ghrondt op te haalen , heeft ons niet ongheraaden ghedacht, om
den tooneelbeghonstigers, en kunstghenooten, die door onghe-

leeghenheidt haarer bezigheeden gheen tjdt) öfte door onkunde
der taalen , gheen gheleegenheidt hebben , om de reeghelen der

tooneelkonstnaauwkeurighljk te doorsnufelen,en natevörsehen,
wat lichts in hun oordeel, en arbeidt, t0e te straalen : opdat, de
rechtschapene kennis eens volmaakten tooneelspels, en in de

maakers,en in de kykers,de overhandtkrjghende,de tooneeldichter niet m eèr, door onkunde der wetten van de konst)öfte

1) In de Voorreeden heet het: ,t%%y willen welnietontkennen,datwy,
toen dit werk eerstopghezet wierdt,ziende eenighe tooneelspeelen,daarveel
m oorden, en wreedheeden in ghepleeght wierden,m et ghrooten toeloop van

lti
jkers,en l4fderDichtersvertoonen,op zulk een dwaallichtt'zeilgheghaan
zi
jn; Maar sints heeft de ervaarenheidtgheleerdt, dat ook, zonder zulke
vertooningen, de Anscbouwers te behaagen, en in den Schouwburgh te
lokken waaren''

2) Karakteristiek voor den man zi
jn de volgende woorden: rrEindeli
jk
hebben wy daar in veele gheen gheringe misslaghen verholpen; veel, dat
doof en döf van ghlans was,luister by ghezet; veel,datte slechtvoor een
treurspel, en te laf vloeyde, m et wat deftigheidts hooger doen draaven,
eenighe verouderde zinryke woorden ,daar toe uit den schim mel voor den
dagh ghesleept, en andere nieuwghesm eede invoerende;veele rouwigheeden
beschaafdt;veel,dat zenuwloos bezweek,metkracht en nadruk gheschoordt.'f

Verderoverzi
jnemisslagen sprekende,heethet: lrDöch wy verhoopen dat
de kracht van vaerzen, daar deeze klaghten meede afghebeeldtworden,de
naauwkeurighe konstkenners eenighsins de ooghen zalblindtdoeken,om deeze
misghreep over 't hoofd te zien-f'
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om groot gheloop voor zjn werk te verwerven van de onverstandighe, die ghewoonljk den ghrootsten hoop uitmaaken,vervalle,om wanschepsels van schouwspselen ten tooneele te voeren''.
Behoeft het nog gezegd,dat hj laag neerzag op de stukken,
die gespeeld werden , en m eende onzen tooneeldichters zoowel a1s
den bestuurders van den Schouwburg eene les te moeten geven ?

En hj had vrienden,dieeenstemmig methem dachten.Zjsloegen
de handen ineen om de kunst te redden.

In het najaar van 1669 legde Mejermeteenige anderejongelieden rde gronden'' van een slfunstgenootschap'' dat, naar

'tschjnt? eerst de zinspreuk Latet Utilitas1),maar weldra de
l/,
s ardu'
um aannam . Het bestond
meer hooghartige Nil rt?fdzàfïl'

uit de volgende leden: Dr.Lodewjk Mejert Mr.Andries Pels,
M r. W illem Blaauw , David Lingelbachy Johannes Alltonides,
Ysbrand Vincent, Dr. Joh. Bouwmeester, Dr. Ant. van Coppenol, Dr. Moesman Dop, Dr. Reynier van Diephout en Deni
js

W ynants2). Dr. Mejer? van wien het denkbeeld schjnt uitgegaan , werd weldra hunne vraagbaak ; en buiten den kring gold

hj voor hun hoofd,pden AmmiraalGeneraal,die degrootevlagh
van de steng voerdt3).'' Bjna allen waren miskende genieën.
Men vergaderde tweem aal in de week : eerst sin den Burg op de
Cingel, te dier tyd Stil M alta genaamt''; sedert 1676 pin het

huys van den schilder Laresse''. Tien jaar lang bloeide hetgenöotschap, m aar reeds in 1679 begon het pveel van haar glans

te verliezen, doordien eenige leden aldood,en Pels,Mejeren
1) Verg.echter Dr.A.

Kronenberg, Het Kunst
genootschap U'
Vt F.A.,

bl.42,noot.

2) De meeste bijzonderheden van feitelijken aard betrekkelijk hetGenoot-

schap vindt men in het Zedig en Dicht-lievend onderzoek op Aran en Titus,
Am sterdam 1718,van bl.27 tot 31.
ln 1671 liet zich Laurens Bake, Heer van W ulverhorst onder de leden
opnem en. T er vervanging van leden, die het genootschap w aren ontvallen,
werden in 't begin van 1626 Dr.Stoppelaar,Lucas W atering en Philip van
Papenbroek aangenomen; in l677 Reynier La Clee;in 1697 Van Gileyn en
Thomas Arends, :,dien grooten dichter!'' Voorts vind ik genoemd Jac.van

Ri
jndorp en P.A.deHuibert,Heervan Kruiningen.Verg.Dr.A.J.Kronenberg,t.a.pl,bl.83.

3) Zieheti
'
YaberichtachterDeGriekse Xnfi
Jone.(1670).
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Bouwmeester aan het bewind van de Schouwburg gekomen waren,
Vincent na Vrankryk vertrokken; en dus hebben deze . . vergaderingen van tyd tot tyd beginnen te cesseeren''.
De werkzaamheden bestonden deels in het houden van rede-

voeringen ,in het openbaar1),deels in letteroefeningen van verschillende soort:), waarbj men elkanderswerk beoordeelde. Zoo
b. v. werden in de vergadering van 15 April 1670 de leden Pels,

Mejer, Blaauw en Bouwmeester belast met het mnazien en verbeteren'' van den Ystroom van Antonides, en het schjnt,dat
de rol, die zj daarbj dachten te spelen, aanleiding gaftotde
oneenigheid, welke dezen dichter noopte uit de bent te treden ,

en hem tothun onverzoenljksten vjand maakte3).
Hoofdzakeljk hield men zich met tooneelarbeid bezig,waarbj
zelden iets oorspronkeljks,maarveelalvertalingen geleverd werden:). Zj traden daarbj voornameljk op alshervormersvan het
!,Zo heeft M r.Andries Pels op den 8 Novem b.l622 tot veragtinge van
't m isbruyk van de M ode geredenkavelt, Dr. M eyer agt dagen daaraan
volgende van de natuur der goedheid en quaadheid der dingen gesproken:
op den 29 November daaraan volgende liet David Lingelbach zich over de
natuur en eygenschap derH eel-konsthoren. Den 20 December daaraan hield
Dr. Bouwmeester een reden-voering over de waerheid: Den 20 January des

volgendenjaars,heeftDenysWynantstotveragtingevan den Oorlog geredeneerd: Den 24 hier op volgende,hoorden zy M r.A ndriesPels totLofder
Vley-kunst spreken, 'tgeen hy ook daar na in geschrifte heeft overgegeYen,
en, zo ik my niet bedriege, wel haast nog het licht zal zien.
''Zedig en
Dichtlievend Onderzoek,bl.30.

2) lgHet was op den 29steDecember l671,datDr.Koppenolop zig nam
om .lustinus over te zetten,Dr.Dop om het eerste Capittelder Klaagliederen
Jeremiae in vaerzen te paraphraseeren,Scheepen Blaauw het eerste deel Del
Duca Fllentïno over te zetten,Mr.Andries Pels La Tïrcnnfde delInteresse in

vaerzen tebrengen,David Lingelbach een Treurspelop temaken,Dr.Mei
jer
zi
jn Gvammatlca Generalis in 'tnettebrengen,VincentL'Artdeplaireetc.
te vertalen,en Dr.Bouwmeester hetleven van Hay Eb ben .Tokdan,uyt het
A rabisch over te zetten-''A ldaar,b1.29- 30.
D Verg.Dr.A.J.Kronenber
g,HetKunst
genootschap zV. F.A.,bl.103.
e

In 1671 schreefMei
jerg,aan Dr.Vallan,a1sdoen teMadrid zynde en
verzogt Zi
jn Ed. alle de besteSpaanscheTooneel-stukken voorhetKonstgenootschap te 5:illen kopen-''Zedlg en Dfciflierend onderzoek,b1.29.
Over de geringe waarde hunner vertalingen zie Dr. A. J. Itronenberg,
t.a.pl.,bl.66,70, 72.
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tooneel. En er viel heel wat te hervormen in de stukken? die

toen ter tjd werden toegejuicht, maar zoowel ten opzichte van
den vorm als van den inhoud verre beneden het middelmatige

bleven. ln den beginne schenen zj aangaande de te volgen richting n0g niet recht te weten wat zj wilden: slechts één ding
stond bj hen vast:ghetden Schouwburgregenten lastig temaken,
en zelf invloed te krjgen''1). Zj streefden erechter aldra naar
om zichzelf de regels,die gevolgd moesten worden,duideljk te
maken. Zi
j begonnen met een Naattwkeurig ps#:rzfl'
fj.
s in de
Tpf
p/dpf
rl-y?pFz
,
'
cy en eenige a'
ndere deelen der ffzf/lyl, zo welran de
00/#6 als van de H edendaagsche Dichters op te stellen, waarvan
de verschillende hoofdstukken den 17en December 1669 onder de

leden verdeeld werden. Zoo kwam het werk binnen twee jaar
tot stand, en werd toen door Dr. Mejer en Dr.Moesman Dop
naagezien, en in éenen stjl gebragt''; maar ditwerd eerstin
1765 in het licht gegeven ').
lnAusschen waren zj reeds in het begin van November van

datjaar 1669 meteen manifestopgetreden,dattotsdeE.E.Heeren
Regénten van het W eeshuis en Oudemannenhuis'' gericht werd.
Daarin beklaagden zj zich, dat de Bestuurders van den Schouwbqr; slechts stukken deden vertoonen , bestemd om .pden m eesten
hoop , het graauw'' te behagen ) waarin het er dan ook niet op
aan kwam , n6î de m anier van spreeken duidelyk , öf onverstaanelyk ; het rédeneeren krachtig pf laf;de stelling goed , pf kwaad

zy; wanneer maar veele kpsteljk toegemaakte poppen met de
arm en veel gezwiers, én m et de tong veel gesnors m aaken''.

En daarbj was sdie schaadelyke gewoonte ingekroopen'',dat
men niet de Dichters uitnoodigde, maar de stukken speelde, die
den Regenten werden aangeboden. En door wie! Deels door de
zoodanigen , die een verkeerd pad hebbende ingeslagen , en , ofschoon shunne dwaaling m érkende) liever verdoold willen blyven ,
dan met moeite én verdriet op den réchten wég keeren''; deels
door dezulken , sdie meer dom me drift, dan geoeflbnden yver,
én meer geest dan verstand hebbende,branden om eens een boek

l) Dr.Jan TeAvinkel,iïlr../ocn Blasius,in zi
jneBladzî
jdenuit(IeGesch.
d6r Nederl.Letto-k.,b1.ll3.

:) Verg.Dr.A.J.Kronenberg,HetK'
anst
genootschap x
V. F.X.,bl.45.
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in de waereld te brengen , en mede onder de Schryvers 6f Dichters
geteld te worden. . . En die twederli]e slach van Liefhebbers,
hebben meest van aIle tyden, doch voornaamlyk nu, die plaats
in, die den Burgeren tot leerzaam tyd verdryf, en het Wees- en
Oudemannenhuis, tot onderstand van hunne Armen vergund is".
Het grootmoedig denkbeeld was bij hen opgekomen om eens
te toonen, dat zij het beter verstonden dan die sukkelaars; en
daartoe deed zich spoedig de gelegenheid op, toen "het loffelyk
Tooneelstuk van den Heer Quinault (..A.grippa) , hoewel jammerlyk
vertaald zynde, en slordig berymd, zo verre zelfs dat aan de vyf
Hoofdpersonaadjen, geene uitgezonderd, reeht verkeerde karakters
gegeeven waaren, echters volgens de sleur , door gunst op bee
verleend, tot verdriet van alIe verstandigen, op het wyd beroemde
Schouwtooneel verschynen zou",
De vrienden haastten zich eene betere vertaling te vervaardigen ,
met het erkende doel , zooals het in de voorrede voor den derden
druk heet, om "het voordeel te bez6rgen van den Schouwburg,
dat menigmaal door onkunde, en kwaad bewind, belet wordt;
en in het voortzetten der Dichtkunst, als mede om de Nederlandsche spraak , reeds door braave vernuften t6t grooten luister
gebragt, verder op te bouwen., te polysten, en te beschaaven".
En zij aarzelden niet te verklaren, dat zij van hun kunstvermogen
"weder proeven gegeeven (hadden) in dit Treurspel."
Het schijnt, dat deze vertaling grootendeels het werk was van
Antonides , geIijk hy in verscheiden andere stukken de hand had 1);
en dit was waarsehijnlijk de reden, dat Vondel op den "weIvertaalden .Ag-rippa" een vierregelig lofdichtje maakte, waarin dit
treurspel aan de' "kunstkenners" werd aanbevolen, want
"Zo schuift men lompen aen een kant."

Dat stuk droegen zij aan de Regenten van het Wees- en Oudemannenhuis op; en het is uit die opdracht, dat wij eenige zinsneden hebben aangehaald. Verder werden de Heeren daarin
aangemaand, om zich "niet te laaten wysmaaken, als 6f'er Dichters en dicns v61gens Tooneelstukken gebrek zouden zyn, indien
men geene breekebeenen te werk stelde". Ten einde op dat punt
1)

Verge Dr. Jan Te Winkel, lVlr. .loan Blasius, hI. 114.
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alle vreesweg te nemen?was de schrjver,Dr,D0p,grootmoedig
genoeg,om uitzjn naam en dien zjnersmedehelpers''tebeloven,
dat zy hun zaad gaarne in (den)akker zullen werpen,wanneer
die lé/lpprdîg/cgewied zfppz'#f,én zy dienst te doen geâcht worden,
die goede Tooneelstukken léveren, in plaats dat men 't altyt tôt
gunst gerékend heeft die aan te neem en.''

Zj meenden, dat dit den toeloop naar den Schouwburg z0u
bevorderen , en iets loFelyks in plaats van iets verëchtelyks
schafen aan z0o voortrefelyke lieden , als Am sterdam bewoonen ,
én die nu door gebrék aan eerelyk tydverdryf, dat hunner oordeel waardig is, zo zélden in den Schouwburg komen.''

Dr.Te W inkel maakte uit dit stuk de zeerjuiste gevolgtrekking op , dat de leden toen snog niet in richting van de Schouwburgregenten verschilden ; tegen den inhoud der stukken treden

zj nog niet op''t). Had men hen uitgenoodigd de stofvoor den
Schouwburg te leveren, de strjd zou misschien niet zjn uitgebarstenq m aar de Regenten gingen voort m et vertalingen van
hunne eigen vrienden te doen vertoonen.

Zj van hun kant haastten zich nu tegenvertalingen te maken,
zoodra zj hoorden: dat een nieuw stuk in den Schouwburg zou
worden vertoond. Zoo lieten zj terstond tegenover het Bljspel
D'
ubbel en Enkel van Joan Blasius (1670),de Gelyke T'
?
#J6:Iï'
p.
,
g6Al,
naar de M enechmen van Plautus, (door Antonides)a1stegenstuk
berjmen;en zj zeiden hetzelf, datde liefhebbersuitdevergeljking der twee bewerkingen sklaar hebben konnen zien,dathy
(Blasius) zelfs met de gemeene Rymers, niet op eenen dag is te
noem en ; m aar als een onnozele kreupel onder de sléchtste spélle-

maakertjesbehoortgeplaatstte worden.''
Ongeveer ter zelfder tjd zonden zj Hetq
v pp/cdzlt
ff Weeuwtjein
de wereld, a1s tegenhanger van De scc/lf,
vpp/
g6sd:jufer,door
Adriaan Peys naar het Fransch:L'EspritJpff6f,berjmd; en bj
die uitgivebeloofden zj bj dergeljkegelegenheden neeneCritique
ofte naauwkeurige Aanwyzinge der gebreken van 'twérk onzer

tegenpartyen te laaten uitgaan''. Zj kwamen alspoedig diebelofte
na bj het Het Azfvglg/cran prppzà#tzf6,
s en Statira, pbly-eindend1) Dr.Jan TeW inkel,Mr..Toan flca
sïws,b1.ll6.
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Treurspel'', door denzelfden Blasius in 1670 uitgegeven 1). Zj
schjnen het vooral op hem gemunt te hebben, omdat hj onlangs pverheven (was) t4t een Lidt van eene Yergadering, aan
wie de keur staat om de Tooneelspelen ten tooneele te doen
voeren , of daar af te houden''.

Hj was nameljk in datjaar totRegentvan den Schouwburg
benoemd2). Het meest hadden daartoe bjgedragen TobiasDomselaer en Simon Engelbrecht. Op dezen laatste vooralwasMejer
geblten,die hem zelfsin zjn grafn0g metzjn haatvervolgde3);
en daarom werd diens beschermeling de man , tegen wien het

kunstgenootschap vooralte velde trok. De strjd,waarin hj zoodoende gewikkeld werd, heeft zjn naam aan de vergetelheid
ontrukt,die hj alspoëetdubbelverdiend heeft4).
Tegen zjne vertaling stelden zj de hunne over (1670) niet
alleen, maarzj deden die voorafgaan door eene voorrede,waarin
op onuitstaanbaar hoogen en waanwjzen toon de gebreken van
Blasius scherp werden gehekeld5). Men was al eens tegen hunne
laatdunkendheid opgekom en in de voorrede tot Den D ollen Amm i-

raal, en tegen dit stuk spuwden zj nu hunne galop de meest
onkiesche wjs uit; maar vooral Blasius, en in 'tvoorbjgaan
ook pzyne in de Konst doorgeleerde amptgenooten'', moesten het
ontgelden.

Zj,die zoo aangevallen werden,konden daarnatuurljk nietin
berusten, en zj lieten er geen gras over groeien om van zich
af te bjten. Na weinige maanden reeds,den 1enOctober 1670,
werd hun ongezouten antwoord openbaar gemaakt. Dit geschiedde

1) In 165lwasaleenstuk,getiteld:OrondatesenStatira,opdenSchouM'burg vertoond.Zie W ybrands,bl.230.

S) Zie W ybrands t.a.p1.,en verg.Dr.Jan Te W inkel,M r.xLoanBlasius,
bl. 120.

3) Zie hetvenijnigeklinkdichtop ztin dood bijTe Winkel,t.a.pl.

#) Deed Dr.Jan Te W inkel zi
jner onbeduidendepersoonli
jkheid niette
veeleeraan doorhem eene monogratie van l50 bladzi
jden te wi
jden?
5) Dr.Jan Te W inkelzegtin zi
jn .loanBlasius,b1.l24:s:iletoordeelis

alles behalve gunstig,en de toon, waarop het wordtuitgesproken,zooweinig
beleefd, dat het de vraag is,ofMri
jhiernietvan 11slechte manierenf'mogen

spreken, die zich te allen ti
jde bi
j de kunstrechtel's hebben geopenbaard,
welkepersoonll
jkegrieven te wreken hadden-'' :,F:allen ft/tfe.
!''
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bj den herdruk van het treurspel De Grïellt
s: Antigotte,waarvoor zj een Bericht tztzs alle Beminnaars der 'pFzg plaatsten,
waarin onder anderen gezegd werd,datseenige,by afzonderinge,

onder den anderen hebben opgerecht, (geljk zy 'tnoemen)een
Reedenschool, daar het doch, ten rechten genaam t) niet anders
is, als eene Poëetische Inqaizitie , ofte een slaafachtige onderzoe-

king der Kunst, waar by alles, (wat niet met den Kanon,ofte
reegel van dat Concilium over een komt;) werdtverketterttende
verworpen , als onwaardig tot eenigh nut;''.... pdat zy voorgeven de Schouwburg te zullen herstellen , terwyl daar,by m angel
van wat goedts, niet dan vodden en werden vertoont, en dat
door gebrek van kennisse, en quaade directie der Regenten , de

goede dingen, (waar door de Schouwburgh zoude berucht worden)aan een kantgeschoven,en nietdan wanschepselen aan den
dagh gebraght werden.''
M erkwaardig vooral is deze plaats, waarin den bentgenooten

verweten wordt,datzj handelden ,'tzy uiteen bezonderewraak,
van datze niet en hebben konnen bereyken het wit van hun voor-

neemen; ofte inwendigh getroFen zjnde met zodanige wonde,
waar van hun de smarten de pjn gedurigh bybljft;ofte dathun
eenige onverwachte sm aatheidt is voorgekomen , waar door hun

de spjten de knaaging bynaa a1sverteert.''
De laatste beschuldiging werd niet weersproken in het later

door het Genootschap gegeven antwoord,ofschoon hierduideljk
gedoeld werd op Mejer'sbedrogen hoop bj de inwjding van den
Schouwburg, op zjn verloren Regentenzetel, en den niet vervulden wensch van twee andere leden des Genootschaps om tot

Regenten van den Schouwburg te worden benoemd 1).
19 Ditleertonsdetoespraak totN.F.A.doorAsseli
jnvöörzi
jnMoordttot
Luyk geplaatst,waarin hi
jzich verdedigttegen debeschuldiging vanzelfnaar
het Regentschap te hebben gestaan, en dan aldus de s,vrienden''toespreekt:

Maar dat een uwer voornaamste beschermers, doenmaals regent zi
jnde,
voor had,om twee (zi
jnde a1s nu medeleeden van uweKunstgenootschap):
den eenen om de voetdwars te zetten van die weerdigheytniette bereyken,
en den anderen metalle kracht daarin te dringen,om een plaats tevervullen

dieleedigh stondt.Doch nietdenkende,datzi
jn valzelfszoonaabywas,uyt
den stoelm et arm en wierdtgebonst; is altoos zeker en waar. En vertrouwe
datdien H eer van dien onverwachten slagh noch eenighsins gevoeligh is.''
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Ten slotte m oest de m an het Ontgelden, die a1s het Hoofd
der bent werd aangezien , en het eerst met dat critische sm uggesiften'' was begonnen. D it geschiedde in het N abericht, achter
het stuk geplaatst. In 't algem een werden de N il-'
rfpîdzlfcr.
s uitgemaakt voor pW indbrekers die hinkten aan dat zelfde zeer, en
te m eer, alzoo zy van 't hoofd tot de voeten , zelfs niet dan m et

sweeren en stinkende etter-buylen bezet zjn, zoo dat 'er niet
gezondts aan 't heele lichaam kan gezien werden ;'' en die rin
den draf van laatdunkentheyd en eygen inbeeldinge leggen.'' En
dat wordt bewezen door een heftigen aanval op Dr. Mejer's

Verloofde ffpzlfzl/cdlz'
vïc/f, terwi
jl Antonides en Pels in 't voorbjgaan een snauw krjgen.
M en hoopte nu , dat de K t
m stgenootschappers phier door wat tot

*stilligheyt (zouden) gebracht werden;''maar men rekende buiten
den waard. Een Antwoord p.p het Kppr- Jzè N aabericht by de

zsfkpp,/ gevoegd zag aldra het licht. Daarin werd eerstgeïnsinueerd , dat de aanval van de Schouwburg-Regenten zelve kwam ,

terwjl vrj duideljk werd te kennen gegevent datmen Thomas
Asseljn voorden schrjverhield.

Deze werd zeer uit de hoogte beùandeld, en hem verweten ,

dat, zoo hj pgeduurig roeptom eigene vindingen''sl),ditalleen
geschiedde sdewyl hy , niet meèr als zyn moeders taal kennende,
én de andere, naar 't loFelyke voorbeeld van Jan Vos, verach-

tende,allang verzwooren (had)ietsanders,dan eigene vindingen,
voor den dag te brengen.''

W at zjn raad betreft, dat zj maar moesten beproeven den
Regenten goede stukken aan te bieden, die dan welzouden worden

aangenoment dien wjzen zj met verachting van de hand;want
zj waren sgeen lieden om métneêrgeslaagen oogen te keeren na
een plaats, die, zo lang zy niet beter gezuiverd wordt,voor alle
verstandige verachtelyk m oet zyn.''

De verdediging der Irerloofde Xt
lzlïzlàt
sl?-'
?
,
fï#flieten zj aan den
Dichter zelfover,die ze vrj uitvoerig te berde bracht,om zjner
tegenstanders ronnozelheid dén Liefhebberen klaar te doen zien,

Jn van hen vrygesprooken teworden.''Hj vergatdaarbjnatuurljk
19 Hi
j had dat gedaan in de opdracht van zi
jn lvasAnjello(16699,zie
noot2op bl.455.Op ThomasAsseli
jn komen wi
jweldra terug.
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niet Asseljn allerlei grofheden te zeggen,en op te merken,dat
Xhy die groote M eester niet is daarzyn domme aanhang hém voor

aanzietq''dat hj integendeel niets anders was dan seen domme
duitsche klerkt'' sden aap van Jan Vos, dien hy overal als een

Kreupelnaahinkt,''waardoordan ook de twee treurspelen,diehj
geschreven had , Xzulke twee onbehouwene wanschepsels''waren.

Dat Asseljn niet weinig verbolgen was, is natuurljk genoeg.
jn nieuw treurspel: De
In 'tbegin van 1671 plaatste hj voor zi
moordt t0t fz'
Mï/
c een zendbrief A an NilVolentibusxlrt
czfvozl,waarin
hj vooreerst ontkent de schrjver van het Fbgr-en Naberichtte

zjn, maar toch nietonduideljk tekennen geeft,datze metzjn
m edeweten en toestem ming het licht hadden gezien. Dan belacht

hj Mejer wegens het zjn rvastgeankertaan hetoverzettent''en
verwjt hem zjne pverwaantheyt en eygen inbeelding'' om zjne
stukken den Schouwburg niet te willen aanbieden , rm aar daar

toe te willen zjn verzocht.'' En dit,zegthj,risde grondtvan
al uwe bitterheyt. Indien uw Kunstgenootschap waar opgerecht,

geljk de zelve in Vrankrjk werdtgeoefent,datis:alle misslagen
met een bezadight oordeel aan te wjzen, de Schouwburgh de
handt te bieden , en de kunst te voeden; wy zouden niet alleen :

maar veele met ons 1)tot u overkomen,daarwy nu,in tegendeel,
door alhetlasteren,schélden en raazen,(datniet,dan alleverwarringen en onorden in de kunstvoortbrengt) van u afgeschrikt
W erden''.
M aar al genoeg over die persoonljke veete 2): hetwordttjd
dit overzicht van de oorzaak en aanleiding tot het stichten van

het invloedrjkste K'
ttnstgenootsohap te besluiten. lk doe hetmet
de woorden van Pieter Rixtel,dietin deopdrachtvanzjn rTreurBlyeindend-spel''Den Grppf6zlItobbert (1672) schertstoverde pvele
Dichteren onzer eeuwe,die,alleen om in hun Voorreeden elkanderen
op een hair te heekelen , en te scheeren , geheele Tooneelspeelen
uitsweeten; dewelke zy niet, als gebeden , aan den Amstel Schouburg willende opoferen , met zulk een ontsteltenisse ,en last in de

19 Hi
jhad duswel,zooalsMei
jerbeweerde,ryzyn aanhang,dieh;m voor
hun Opperhoofd achtten'f.

2) Zie overanderestri
jdschriften:Dr.A.J.Kronenberg,HetKunstgelt
ootschap N. F.A.,bl.88 vlgg.
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mage dragen, dat zy daer aan zouden barsten, zo0 zy die zelfs
niet in alle gezelschappen uitbraakten, en e1k Poëet alleen , voor
alle Personagien speelde''.

Uitallesbljkt,dunktmj,tenduideljkste,datgekwetsteeigenliefde de bentgenooten had bjeengebracht en aanleiding tothun
gewjzigd kunstbegrip gegeven.
Ondankshun talenten hun jverhadden zjvooreersthetbestuur
van den Schouwburg en steeds hetPubliek tegen zich. Ditbljkt
uitde verklaring van Asseljn in 167t,dat,Ofschoon ,deSchouwburg de hervormde zuyvering niet heeft aangenomen,(hj toch)
tegens al uw woelen aangroeyt, in 't vermeerderen van haar
inkomsten, niet tegenstaande, daar niet a1s vodden , zo0 gy zegt,
werden vertoont''.

Toch gingen zj voort metwoelen en schreeuwen;en eindeljk
gelukte het hun in 1677 twee plaatsen in het bestuur van den
Schouwburg te heroveren. H et tooneel werd in 1672, zoo het

heette,wegenshetvertoonen van aanstooteljke politieke stukken,
gesloten: dit was eene eerste overwinning op Asseljn, wiens
treurspelen zoodoende door de kabaal m ede van 't tooneel werden

verjaagd l).En toen vjf jaar later hetverbod werd opgeheven,
en door Burgemeesteren nieuwe Regenten werden aangesteld , vindt

men onder hen de coryfeeën van de bent,Dr.Lodewjk Mejer,
Mr.Andries Pels,en Dr.Jan Bouwmeester 2).
Hetbleek intusschen aldra,dathunnestukken,dienunatuurljk
vertoond werden , het publiek niet trokken. W ant al beweerde

Pels, dat er onder zjn beheer jaarljks vierduizend gulden meer
was overgewonnen dan vppr de sluiting, toch klaagden in 1680

1) lk maak dat op uit de Tsaamevspraalc over de Klucbtvan .Tcn Klaasz.
waarin men hem,b1. 53,verweetr,zi
jn slechte en ongeluckige Spellen, die
by al de waereld voor ergerli
jk en oproerig veroordeeltzi
jn,voornameli
jck
in dieti
jden toen ze vertoontwierden'f.....rrgelyck datwanschikkelyk Spel
van i
îlas d3pe//o,dat ellendig en wanordenteli
jk Spelvan l'
lrcr/k
fz/, beide
door den zelven Poëet gemaakt. A'
laar de H eeren Burgem eesteren, willende
alle Staat- en Kerkgeschillen, en bzzondere Persoonen ongerttaktlaten, heb-

ben,by wi
jze van lnstruetie,de Regenten der Schouwburg verboden deze
voorgenoem de punten niet aan te roerenf'.

2) svagenaar, Amsterdam, in f0.11 D., bl.399; en C.N.Jvybl'
ands,
HetAmsterdamsch Tooneel,bl.233.
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de Regenten van de Godshuizen nover 't nadeel, welk de armen

leeden,by de tegenwoordigebesturinge''1).Dithadeenewjziging
van hetbestuur ten gevolge, en toen, daarmede in verband,een

jaar later de Schouwburg verhuurd werdtvinden wj Dr.Mejer
welaan hethoofd der pachters,maar zj maaktengeenerekening?
en moesten in 1687 de zaak laten varen.

H ad dit dichtgenootschap niet veel gedaan in het belang der
dramatische kunst binnen Amsterdam , het oefende weldra in het

Land den allernadeeligsteninvloed,toeneenereeksvansoortgeljke
gezelschappen ontstond, die alle in zjn geesten naar zjne voorschriften hethandwerk derrjmelarj dreven.
Reeds van den beginne waren de Arduanen er op bedacht, de

wereld met een algemeen dichterljk wetboek te verrjken. Het
SDichtkunstig onderzoek en oordeel over het Treurspelvan Oron-

dates én Statira''(1670)wordtbesloten metdeze woorden:
onze byeenkomsten, uit de wélke de waare Liefhébbers te zyner
tyd te wachten hébben een onderwys ïzl de Tppn:6l
yppl'
zp: zo we1

van de Oude,a1shedendaagsche Dichters''. W j hebben reeds opgem erkt, dat dit werk niet door hen werd in het licht gezonden ,

daar heteerstin 1765 gedrukt werd (boven, bl.421). Toen men
er m ede bezig w as, werd Pels belast m et het vertalen van zoodanige plaatsen uit mlloratius, Dichtkunst'', die sdienstig waren
om de meeste én de voornaamste wetten , die een Tooneelsplldichter te onderhouden heeft, door het gezag van dien grooten
Man te bekrachtigen''. Dit gaf hem aanleiding het geheele werk
over te brengen.

Hetduurdeevenweln0geenaantaljaren,voordathjermeegereed
was.Hj gafeindeljk zelfstwee poëtische wetboeken uit.Heteene
heette: Ilbrati'
us Dïc/lf/cîfsdf, op psz6 tyden & zlden ,gm c'
:f, eerst

in 1677 in 'tlichtverschenen,maaralsedert reenigejaaren''in
bewerking. H et andere was getiteld: Gebruik JzlM isbruilc desTppneels, en werd in 1681: als een vervolg op het eerste uitgegeven.

Uit die stukken bljken nog nader hun geest en hunne wjze
van werken.
DeAcadémieFrançaise,doorden KardinaaldeRichelieu gesticht,

1) '
W agenaar,t.a.pl.,en Wybrands,bl.l41.

430

RICHTING VAN HET GENOOTSCHAP.

strekte den heeren tot voorbeeld. Nog altijd "wiert (door hen)
dagelijks gearbeyt tot voortsettinge van onze Taal en Dichtkunst".
Maar dit was hun eenig doel niet: zij achtten zich nog steeds
miskend. "De Dichtkunst heeft," zoo leest men in een der voorredenen, "by mangel van hooge aankweekers, schaars haare beminnaars gevonden, en menigmaal gezien dat haare Voedsterlingen,
of niet, of kwaalyk beloond zyn. Om welke redenen ook veelen
de lust verging tot het arbeiden en yveren in het geene vereischt
wordt, tot voortzetting van deeze nutte kunst". En daarom, wil
men de Kunst doe:n bloeien ,

,;'t Voornaamst" zal weezen , dat men toevoege eel' en voordeel
Den Kunstenaaren , van ervaarenheid en oordeel:
Want niets is zekerder, als dat men hier te land'
Al wat geen winst geeft, aeht voor zonde, ik zwyg voor .sehand".
A qooerno voor de Heeren Regenten van den Schouwburg. In
afwachting van 't geeischte honorarium, trokken zich twee Patriciers
het lot der Pelsianen aan, en Pels zelf ontving "van hooger' hand
de lieve last" om het Gebruik op te stellen. Die Heeren schenen
hun nu, zooals natuurlijk en billijk was,
"Tot Redders van

'It

verval des sehouwtooneels verkooren !'1'1

Weinige jaren na de oprichting des genootschaps meenden de
leden vol zelfvoldoening te mogen zeggen: "Tot voortzetting van
Taal en Dichtkunst strekte ook altyd het oogmerk van ons Konstgenootschap, dat wy vermeinen zeer veel nut en voordeel gedaan
te hebben, zo tot de herstelling , en het in stand houden van den
Schouwburg, als tot verbetering der taale, en Tooneeldichtkunde;
waar toe derzelver Leden altijd hebben geyverd, onder malkanderen
gebruikende eene edele vrijheid over elkanders Werken en Schriften,
ieder zyn gevoelen openhartig te uiten, te berispen, en alzo gezaamentlyk, by overlegginge te verbeteren".
Maar wij zagen, dat de berisping bij voorkeur hen trof, die
het genootschap niet als oppersten rechter op kunstgebied erkenden
en niet voor zijne uitspraken bogen. De bentgenooten wisten het
aIleen. In de voorrede tot de Dichtkunst verontschuldigt Pels
zich , dat hy de vrienden, en Dr. Meijer in 't bijzonder, sprekend
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invoert 1); maar 't is, vomdat ik niemand wist te vinden, die
zonder eigen belang zo vrymoedig van schriften, én gedichten

oordeelt,als by ons,en hém gewoonljk gedaan wordt: wantin
deeze eeuw is Onder de meeste van de weinige,die bekwaamheidt
hlbben, die zötte heuschheid van alles goed, pfdie (rbarmlyke
nydigheid van alles kwaad te keuren''.

Dat zj niet alles goedkeurden, bleek van den beginne. En zj
handhaafden m et klem hun recht van spreken, en betoogden,
dat niem and zich inbeelde récht te hebben om aan Dichteren én
Liefhebberen de vryheid te beneemen van hun oordeel over To0-

neelstukken, én het wél pf kwaljk uitvoeren derzélve in den
Schouwburg, hun wettig Oefenschool, eertjds uit grootachting
t4t de geleerdheid , Academie genaamd , én tôt voortplanting van
de Néderduitsche taal en Dichtkunst opgerécht, te betwisten , én
die hoognutte kunsten,uit onkunde,te onderdrukken''.

Maar zj keurden o0k nietvalles kwaad'':alleen dàt, wat niet
uit hunne fabriek kwam . Als hunne berispers zeiden :

Een sptl,hoefraai
jgemaakt,deugtlangernietmetallen
OfetmoetNil arduum Volentibus gevallen'f,

dan wees men er op,datmen ook werkeljk de wjsheid in pacht
had : vooral sedert de gezegende sam enwerking.
,!Onze oude stukken',eer wy kunstgenooten wierden
Zyn vodden,m aar die toen het speeltooneelversierden,

Alsietsuitsteekends,Cn te diertyd hoog geroemdl
:
Zo dat m en die alleen m etreden vodden noemt
ln vergelyking van onze and're laater stukken,
W aar voor z)rmoeten,én zeer gaarne willen bukkenf'.

1)

1,Indien gy een gedichtvertoontaan DökterMei
jer,
D ie zal u zdggen, daar, verb/ter dit én dat.
Geeftgy tot antwoord,'k heb alveel papiers beklad,
En twt,drymaal verzöcht,Lfik hetkon vermaaken,
M aar na vergeefsche vlytm yne arbeid moeten staaken.
W él,ztgt hy,kuntgy 't niet verand'ren,schrab het uit;
Of smeê het,fn htrsmeê 'tzo lang,töt dat hetsluit'.
M aar,zo ge liever, dan verbft'ren,uw'gebreken
W iltvoorstaan,za1hy niet een Jnkelwoord meer spreeken,
Nöch ydel wfrk doen;m aar hy gunt u métuw'pop
A lleen te speelen naar uw zin',Jn schietu op''.
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De naïeve eigenwaan komtn0g duideljkeraan den dag,waar
Pels over zjn eigen werk spreekt.Zjne Didowas: volgens hem ,
een fraaistuk,en hj wjstermetwelgevallen op,
11Hbe haar'gevoelige,haar heftige,dn verscheidene
Hartst6gten veeler ziel zo troflkn ,dat men licht
De ontroernis van ft gemoed kon speuren in 'tgezicht''.

M aar toch: van achteren bleek van dit treurspel, zoowel als

van hetcomisch intermezzo van Jttlfus,
!,*tZyn échter vodden,laat 'er ons nietlang van leggen
Te maalen;doch alleen dit in ftvoorbygaan zeggen,
Datzulke vodden niet verwérp*lyk zyn,zo lang
Geen beter kdnnis van Tooneelkunstgaatin zwang,
Gelyk wy hoopen,dat op 'tvoorbeeld van de stukken,
In 't lichtgebragt door 't Kunstgenootscbap,zal gelukken''.

En na die stukken te hebben opgenoemd,besluithj aldus:
W eet onkundige,ën leer vry,
Datuithetonderscheid van die verschaafde W drken,

Zeerligtfli
jk 'twanstalvan hun voorschriftistemdrken,
En,voor die gaauw is,afte àyken op watvoet
Een kunstenaar in zyn verbefren aangaan moet''.

Zj hadden al spoedig dat fraaie standpuntingenomen, datzj
nooit verloochenden. In 1679 stelde dan 00k Oudaan, in zjne
Lykgedachtenis van Vondel: hunnecamaraderieaan de kaak.Hj

wjst er op (Poëzy, III D., bl.507 en Penon, Ned.Dicht-en
Prozawerkeït, IV 339), hoeveel moeite het i
n had Yondel ook
saaar van verre te evenaren:
en and'ren Niets bezwaarlyk voor diewillen.
jAl acht
Daar d'een den and'ren helpt,metplukken,reiken,tillen;

En 'tgeenevaardestut,ofHontjebyt-me-niet
H en by de slippen sleurt,ofnabastin 't verschiet:
M en m ag hier,zoo m en wil,in 'tklimmen zich behagen,
M et onderling behulp elkand'ren onderschragen,
Die Klimmerszag men som 'neerstorten dat het kraak':
Te reuckeloos bestaan dient and'ren tot een baak''.

Elders(bl.519)lachthj hen uit,
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11Om dat de Dichters thans,'tgeen and'ren niet en zien,
Een innig konstgeheim bespieg'len,en bevitten'':

en hj stelthen (bl.522)terechtaan de kaak,
Die,met Pigmalion,verslingerd op de zwieren
Zyns zelfs-gevorm den beelds,te zott'lyk,dat wilvieren;
H et drukt,om helst,en kust,en spoorloos,eindlyk,op
Uitzinnfge wys,boeleertm etzyn ivoren pop:
Die dwaasheid loopt te ver-'.

N og veel harder had zich Antonides al in 1671 over hen uit-

gelaten,ofschoon hj een tjd lang methen meegewerkt had, en
toen, bljkens het Nabericht achter De Grï:/ct
::Antigone(1670),
by hun gehouden (werd) voor het orakel der hedendaaghsche
dichtkunst''. Xaar hj was die bent eindeljk ontloopen 1). Hj
wjdt hun eene geheele satire, Marsias geheeten (Gedicltten bl.
269)t waarin onder anderen deze regels voorkomen,die hj Pels
in den m ond legt, of die hem bedoelen :

Avaarvintmen,zegthy by zichzelven,mi
jnsgeli
l
'k?
W ie zal by M arsyas niet wenschen te verkeeren,

Om uitmi
jn eigen montzoogrooteen konstteleeren,
Die niemant zich verstaet,als ik,a1sik alleen?....
M y dunkt ik zie nu e1k alreê den m ont gesnoert,
Die ooitvermetel my zouw durven tegenspreken,

En hun gestraftdienaermi
jn zangkroon dul'
ven steken,
Ten minsten zalik by mi
jn Satershooggeacht,
En mi
jneNimfen hiervan allerleigeslacht,
A lw ieme in -t licht durft staen,haestweten klein te m aken
M et bitter en volnyt by elk hun konstte laken.

Zoo bli
jftdeglorie alsin eygendom verpant
Aen my,en hun die my navolgende op dien trant,

Zich ondermi
jn banierin 'tveltvan eerbegeven;
En weten,datmen maer moetwillen,om te streven,
Ten steilte rcn een /co??,sf,daer zoo veellofaen kleeft...*'

1) Zie overde aanleiding daartoeDr.A.J.Kronenberg,HetKunstgenootschap N. F.A.,bl.103.Antonides schri
jftaan Oudaan den 28en Sept.1671
(bi
j Dr.G.Penon,Bl
jdragen,enz.11D.,bl.l50z
N:
!!Uit het gezelschap, bekent met den naem van Ni1 volentibus arduum ,
ben ik over eenige maenden al gescheiden, om redenen, die ik, wanneer

mi
jdfeervan uw gezelschap gebeurt,gaerne zalopenbaren,en die ik gelove
dat uwe E.met my zal goedvinden.f'
atlxclûsruoE'r, Ned.Letterk.,XVIIe Eeuw ,11,4e druk.
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De Boxvoet, by zijn dom gevolg in grooten naem ,
Verbeelt zich , tot de konst is hy alleen bequaem.
Hy daegt elk even stout om tegen hem te spelen,
En komt 'er een , zijn Konstgenootschap spart hun kelen
Al tevens open, schreent hem voor verwinnaer nit".

Maar al genoeg:
"Rnk hem de ruige pels niet verder van het vleesch !"

Reeren wij liever tot de didactische geschriften van het genootscha p terug.
Men legde zich in 't algemeen toe op "het opbouwen onzer
spraak". In de Dichikunet wordt daaromtrent meegedeeld, dat men
schreef "volgens de regelen, die ons Konstgenootschap, na lang overleg, daarop gevonden heeft", en waarover niet breed wordt uitgeweid, "alzo 'er eene Nederduitsche Spraakkunst, waar in van alles
breedelyk en naauwkeuriglyk gesproken wordt, onder handen is".
Zij is nooit in het licht gekomen 1) en ook zelfs niet geheel
voltooid; maar dat is geen ongeluk geweest, want terecht zegt
Dr. Kronenberg, die er eenige proefjes uit aanhaalt 2): "wanneer
dat hoek had moeten dienen om op de openbare scholen in Amsterdam gebruikt te worden - zooals de bedoeling was - zijn de
meesters en scholieren te feliciteeren geweest dat het nooit voltooid
is." Onder de eigenaardigheid der schrijfwijze behoort het teekenen
der scherpe 0 en e met een streepje, waarover Antonides schertste,
van Vondel zeggende (Lyk- en grafgedichten, bl. 177):
"liij heeft zyn letters met geen spietsen te verweeren,
Zy zyn gehart: niets kan zijn regimenten deeren."

De taal was intusschen slechts middel: Poezie was het doel. Gladheid stond daarbij op den voorgrond, en die verkreeg men aIleen
door langdurige verschaving, waaraan soms jaren besteed werden 3).
1) Zie Dr. A. J. Kronenberg, t, a. pI., bl, 43, noot.
2) Het Kunstgenootschap lV. V. A., bI. 79.
3) In de voorrede tot de Dichtlcunst zien wij , dat, toen Pels met zijne
be werking gereed was, die werd onderworpen aan de critiek del' leden,
"zonder welker aanmerkingen het werk vry ruuwer voor den dag zou gekomen
hebben , alzo men "er , toen het eerst nit myne handen kwam , zoo veel op te
zeggen gevonden heeft , dat my het maaken mindel' moeite geweest is, dan het
verschaaven, eene del' oorzaken, dat het eenige jaaren later in het licht komt".
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Dat men op 't poëtische van inhoud of inkleeding niet zoozeer
stond, leeren de werken van den grooten Pels zelf. 't Is waar,

hj had er op gewezen:
,!Deeze acht de gladheid in een vaers de grootste luister,
EIA'twtrk wordt zfnuwloos,Jn 1af aan één gestdd'',

maar toch bleef die pgladheid'' hoofdzaak :

1!Een dichtzy nietalleen fraai
j,sierlyk,maarook zoet
En vloei
jend...
De Néderduitsche taalwierd haastzo hoog geacht
A1s onze Koopmanscliap,en alzo vér gebragt,
W tn wy onsm aar de moeite,dl1arbeid van 't verschaavell
Getroosten wilden,tfn ons wérk nietuit en gaaven
M étzulk een driftigheid....
E1k woord zy m énigm aal verblterd,en verschrapt,
V ersm eed, veranderd;tzn ft onnoodige uitgekrabt''.

Dit werd de theorie voor de dichters der volgende eeuw. Die
verschavingsmanie begon echter in de zeventiende reeds algemeen

te worden. ln zjne dikwerfaangehaalde monografe overBlasius,
deelt Dr.Jan Te W inkelden volgenden raad mede (bl.60),door
den ouderen dichter Jonas Cabeljau aan Blasiusgegeven. rslzoey
en schaaft''roepthj hem t0e:
,!en 1ek hoe langs hoe m eer uAv sangen

Van 'tminstetothetmeest,neem weynig vri
jheyd aan.....
So doe ik,en so sie'k mi
jn Lauwerdaagli
jx groeyen,
Geli
jk eenjonge spruyttoteen volwassen boom.
Dus doende,sal uw naam tot strafdes haters bloeyen,

Gi
jleeftonsterfeli
jk,hi
jsmoortin Letbesstroom''.

lntussehen was,geljk wj reedszagen,tooneelpoëzieheteigenljk
hoofdwit voor deze Aristarchen: zien wj, h0e zj de Dramatische
Kunst opvatten.
llet doel des Sehouwburgs is,
1,D e Nederduitsche taal,de zedeu voortte zetten,
En m et voorbeelden van een burgerlyke deugd,

En leeringen 'tgemoed van de onérvaarnejeugd
Te leiden, hen de lustvan 'tvolgen in te schdrpen,
En hunne tögten aan de reden te onderwerpen''.

Moge al de didactische strekking te veel op den voorgrond ge-

staan hebben,men begrjpt,dat de dramaturgen, die onderden
28*
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invloed van Dr. Metjer stpnden?niet geheell0s konden zjn van
de leer, die hj vroegerin practjk had gebracht.Zo0 hetDrama
gebloeid had, het was, en dit kon m en niet ontkennen , omdat de
Dichters er op uit waren
Om hunn'gedachten door betoo.q J)loor te drukken
In 'thart,én heviger de zielen te verrukken'';

m aar toch zag men voortdurend laag .neer op de navolgers van
Jan Vost reen ambachtsman , een ongeletterd gast'', die er slechts
op uit waren:

!,Metweidscheöpsnyjery van woorden',én métprullen
V an ballingsköppen 't oor,én oog des völks te vullenq-.

M en meende, dat die stukken alleen toeloop hadden gehad om
'tklatergoud en het donderend stemgeluid der vertooners,en m en

zag de eigenljke oorzaak van 'tsuccèsvoorbj.'
Tegenoverdergeljk
Romaniism e stelde m en
Een spél,
Datstichtend,kunstig,na de rëgelsis,fn wdl''.

En die had men maarvoor'tgrjpen bj de Franschen:
!!Laat de fransche ons töt een voorbeeld zyn':
H oe nft zyn die van taal!hoe zedenryk!hoe fyn
In kunst van schikking,in hartstogten dn gedachten'f.

Vandaar dan ook, dat men zich bj voorkeur bleeftoeleggen op
vertalingen , die op e1k gebied aan de orde kwamen : in de eerste
plaats overzettingen van Fransche treurspelen. Vooral m oesten de

regels nagevolgd, die Corneille daarvoor had gesteld: altjd vjf
bedrjven,eenheid van tjd en van steè: en geen inmengselsvan
min deftigen aard. Niet te veel handeling !
,!Sier slechts m et hevige hartstögten zö de spelen,
Dat lange redens zelfs de Aanschouwfren niet vervelen''.

In dat opvolgen der conventioneele regels. zat alle heil. Van een

genie, dat bj intuïtie de waarachtige wetvan 't Drama voelten
in practi
.j
k brengtthad men geen denkbeeld. Men waarschuwde
er tegen :
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O Dichter,wacht u dan wanördentlyke sttlkken

(Schoon ze op een Schouwtooneelsomwylen eensgelukken
Te maaken;volg,hoewd omzigtiglyk,de W ét
En Rdgels,op het spélmét overlég gezét.
Gy mist zeer grdf,wiltgy etgebaande pad verliezen;
Alte eigen wys,een veelgevaarelyker kiezen,
En,metonduurzaam löf te vréden,doen,gelyk
De groote Rfmbrtvnd,die 't by Titiaan,van Dyk,
N öch M ichiel Angelo,nöch Rafel zag te haalen,
En daarom liever koos doorluchtiglyk te dwaalen,
Om de eerste ketter in de schilderkunst te zyn''.

ln de keuze van het onderwerp, zoo min mogel
jk vrjheid of
zelfstandigheid ; want
Verkiestge ook töt de stöfuws treurspels eigengvinding,
't Zal wildzang weezen,Jn vermeetele ondervinding....
V ölg dan H oratius veelliever,min verm eeten,
Die u na de Ilias én de Odyssfa wyst,
En dan uwe édfle drift, ô schouwspéldichter,pryst,

MTdn gy die stöfl
kn zo kuntkneeden,draai
jen,wJnden,
Dat zy nooit eveneens beginnen,loopen,énden''.

En welke opvatting men van het wezen van het Treurspel had ,

bljktuitdeze waarschuwing:
Hettreurspél(laatu töch hetvoorbeeld nietverleiden

Van Grieksch,noch van Latynsch treurdichter,noch 'tgeschreeuw

Derblinde volgfren)wraaktin dézelaaterfeeuw
Een'stöf,daar zy gestraft,tn in elénde blyven,
Die zonder schuld zyn,t;fonweetend kwaad bedryven.
H et treuren,ik beken *t,m isvoegt een treurspélniet;
M aar noem tm en spél,'tgeen ons niet aandoet als verdriet?''

W aren daarm ee de m eesten van Yondel's stukken veroordeeld,

ook uiteen anderoogpuntvonden zjgeengenade:zj behandelden
veelalBjbelstof,en hetKunstgenootschap leeraarde:
Op BybelstoFen,öfop zaaken,die omtrent
Onze eeuw geschied zyn,is 't niet raadzaam zich te lilggen-''.

Geen wonder dan ook ) dat het elders heet:
M en hoort dan wél te récht de Prtdikstoelen dreunen,
AYén zich het Speeltooneel wilmét Göds woord bekreunen.
Een Leeraar,die dat nietbestraft,vergeet zyn'pligf'.
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Metdergeljke voorschriften hievenzich dem iddelmatigheid en de
bekrompenheid ten troon. En 'tvoorbeeld,door Amsterdam gegeven ,
werd maar al te jverig nagevolgd.Lang zwaaide Nilzhpldsfïùv.
s
arduum alleen den scepter: niet alleen in Amsterdam , maar over

hetgeheeleland 1),en eindeljk.gebeurde op nieuw ,watPelsvan
een vroegertjdperk geboekthad:
!!'t Volk,in liefde ontsteeken
Ter Dichtkunst,wilde dat vermaak ook aan de leeken
Deelachtig maaken,dien m en door gansch N ederland
Vergaderplaatsen tot dien einde heeft geplant''.

De Dichtgenootschappen schoten a1s paddenstoelen uit den grond
op :van 1680 tot 1718 verrezen er m eer dan dertig. Van de latere,

meer bekende: werd te Amsterdam het rvrjdags gezelschap''
qLibertateet) Cpylcpr#ït
z in 1734 opgericht;in 1759, te Utrecht,
Dltlces c'
/lf: Omnia x kt
sc:; in 1766,. te Leiden , K unst '
lf
lpr#f #pp'-

Arbeid verkregen; in 1772,in Den Haag,Kunstliefde dpccrf geen
wlfjf; om van anderen, die minder naam ofinvloed hadden, niet
.

te gewagen.Freule De Lannoy zei dan ook in 1780, dat
1,N u schier geen stad van rang in Neerland w ordt genoem d,

Dieop geen Maatschappi
j van fraaye lettren roemt''2;.

Zj zag daarin een bewjsvan smaak zin deezbeschaafde tjden''.
W j denken er andersover,ziende hoe,en wat ergewerktwerd.
1) Sedert 1690 ongeveer waseen lid van hetgenootschap,Ryndorp, een
beroemd tooneelspeleren schri
jvervan hetbli
jspelDe Geldzucbt,en van eene
bewerking van Kloris en Aotm'
e,Directeur van hetHaagschetooneelgezelschap.
Mr.L.Ph.C.Van den Bergh,':Gravenhaagsche Byzonderheden,I,b1.26.

Dr.A.J.Kronenbergisin zi
jn meermalen aangehaald werk,bl.ll7vlg.,
van meening, dat N. V.A.geen slechten invloed op onze letterkunde heeft
gehad. Het heeft ditgoede bedoeld, j,dlt hettrachtte, wat vuilen gemeen
w as,van het tooneelte weren'',hetgeen echter nietvolkomen gelukte. A'
Iaar

3,hetgenootschap heeftdie ti
jden nietpruikerig gemaakt, maardiepruikerige
ti
jden hebben hetbestaan van zulk een Genootschap gewettigd.En dathet't
genie den kop zou hebben ingedrukt,isonmogeli
jk:erwasgeen genie, dus
van Tykopindrukken''kan geen sprakezi
jn.''
Omtrent het laatste heeft hi
j volkomen geli
jk; maar llet voorbeeld van
A msterdam heeft nadeelig gewerkt in zooverre, dat het de opkom st der
dichtgenootschappen, die scholen der middelmatigheid, in de hand werkte,
zoowel als de navolging van vreem den.

0) iYagelatenDichtwerken,bl.3:.
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lk haal als voorbeeld aan een gedicht van Mr.0.Van Lennep,

nietden minsten Onderde broederen:waarmee hj den 8enJanuari
1784 hetgenootschap,waarvan hj 1id was,toesprak stergelegenheid van dejaarlyksche maaltyd''1):
1,Te recht,beleefde Reivan braave K unstgenooten!

Voegtonseen Vriendenmaaldus,jaarlyks,by elkaêr;
Een onzer(ook te rechtheeftditUw'W etbeslooten)
M oet vieren m et een vaars den aanvang 5
'an hetjaar.
Ditpast een M aatscbappy daar Taalen Dichtkunst zamen
De nuttige oef'ning zyn van die daar toe behoort:
Dit kan,dit moet altyd een Dicht'renreibetaam en
Voorhlwen naarstigheid hunnfaller zielbekoort.

Maar,ishetbillyk (guntdatik U ditmoog'vraagen)
Dat e1k van ons,zomtyds,een Dichter wezen moet?
M oet ieder,naar hetLot,die lastzyn opgedraagen
Dat hy zyn'Broederen metFeestgezang begroet'?
Dit,schoon 't Gebruik diteischt,klinkt my wathard in de ooren,
Elk wordt niet evenëens ontstoken door dit vuur;
Hetis en blyft steeds waar r:lElen Dichter wordt gebooren'',
En niemand wierdt dit ooit in weêrwilder Natuur''.

De les was verdiend, m aar baatte niet. Overigens geven deze
regels, zoowel a1s de spreuken , de richting aan , waarin m en

werkte. s't W as een geest van jverige,maar geestelooze deelneming, van gemoedeljke, maar hoogst bekrompen inspanning.
Hetwas eene stemming,welke zich vleide dooronverdroten jver,
met nauwlettende opvolging van zekere regels van versbouw , maat

en rjm,te kunnen bereikentwatalleen derjkstegavenvan geest
en gevoelgeven kunnen'':).
Allen werden door hetzelfde gebrek aan geest beheerscht: navolging was het hoogste doel. rzoete m aar onbeduidende taal,
gladde maar krachtelooze verzen, gerekte, koele redekaveling; nergenslicht, leven, vuur, echte kern van gevoel en hartstocht''

(Reesema).De pruikentjd wasgeboren:Pelsen hetpkunstgenootschap'' mochten zich als peters beschouwen.

1) HetZed,
en'
pcnC.e?lD..I.FcnLennepdoorMr.J.VanLennep,1D.,b1.33.
0) Mr.5V.S.Van Reesema, Redevoerihq over de Dicbt-en Letterkundi
ge
Genootschappen fn ons Vaderland, b1.l7. Zie vooralook HetZeren rcn C.en
D ..T. Fcn Lennep ,door M r.J.Van Lennep,11 D.,bl.60.

H E T B L IJ S P E L.
W . D. HOOFT, ISAAK VOS , A1. W ALTES ) AI. FOCKENS , A. B. LEEUW

JOHAN VAN PAFFENRODE, W . G. YAN FOCQUENBROCH ,
P. BERNAGIE , TH. ASSELIJN.

Ishetnoodig,ishetwenscheljk,stilte staan bj de reeksvan
treurspelen , die, op de leest van 't aangewezen stelsel geschoeid ,
doorgaans uit het Fransch vertaald , in grooten getale gedrukt en

leestalook voor het Amsterdamsche publiek ten tooneelegebracht

werden? Mj dunkt) wj kunnen volstaan met het noemen van
eenige titels en namen.
Dat de spektakelstukken afnam en , zal niem and verwonderen :
toch gaf D. Lingelbach , die in 1687 een der pachters van den

Schouwburg werd, in 1669 er nog een, getiteld: Deliefderan
Diana en fzl#fzzlït?p , rtreurspel met konst- en vlieghwerk''; en
De verraderyen ran A biran , door P. Dubbels, in 1668 gedrukt,
en in 1671 sop nieuw overzien en verbetert'', wordt op den titel

genoemd een tooneelspel,,volheerljkeveranderingen''.DeToveryen
ran Armida, smet konst- en vliegwerken'', door A. Peys zag in

1695 het licht (herdr. in 1697 en 1751); en in hetjaar 1697
Pluymer's Reino'
utïAlhetbetoverde /lPJ (herdr.in 1747)nmetkonsten vliegwerken, verscheidene Sieraaden en Baletten''.
Daarbj sloten zich de stukkenaan,uitde Spaanscheromantische
school overgenomen,waarbj wj reedshebben sti
lgestaan (b1.390).

En het is hoogst merkwaardig te zien,h0ezj,ondanks de aanm atiging en den invloed van het pK unstgenootschap'': zich op het
tooneel en in de gunst van het publiek wisten te handhaven. H oe
taai het leven van het rom antische drama was, en h0e weinig

HET CLASSIEKE DRAAIA.

N. V. A. in den sm aak van het volk viel, leeren o.a.de vele
herdrukken van die stukken, zoodat, n0g in 1707,lsaak Vos,in
de Opdracht voor de zesde uitgaafvan De beklaaglyke #-cs#,kon
zeggen :,llet dunkt my Ongerymd in hetrymen van tooneelspeelen

voor de tegenwoordige tjd, te letten op de voorledenen,nu het
oog nefens de ooren , wi1 aandeel hebben in hetgeen haar vertoond werd''*
Toch zegevierde gaandeweg het Fransch-classieke Drama. Een
van de vroegst vertaalde stukken is de Cid geweest,in 1640door
J.Heemskerk uitgegeven, en waarvan Pels getuigt, dat het veel
toeloop had:

Heeftiedersachting steedsdoen groei
jen,nooitverloren'':

waarschjnljk omdat het geheel '
in den trant der Romantische
school was behandeld.

Het sKunstgenootschap'' had behalve AgrI
àpa nog orondates
ln Statira,Andromaché,Ipgenie,Cinna,MithridatesjAstrategegeven,benevenseenige bljspelen;en debewerkerszelfgetuigen:
Men ziet,dat zy het volk a1sna de Schouwburg rukken;
Zy geeven niet alleen voor een m aal,m aar zoo vaak
M en ze ophaalt,voordeel,vergenoeging,én vermaak''.

W j werden reeds tegen die voorstelling van zaken gewaarschuwd ;
m aar hoe dat zj, ze hebben onzen letterroem niet verhoogd,
evenmin als de Brittanicus van Joh. De Canjonele (1693),Otho
of de #t)p# 'dl(fAl Galba : suit het Fransch van den H eer P. Korneille'' van S.Van der Oruyssen (1695), de Nicomedes en de
Ariadne door KataryneLeseai
lje(1692en 1693),Haverkamp'sDood
ran Xdrp (1709)) de El
ectra, naar Crebillon door Ph.Malfart
(1714), de Cato van Addison (1715), en zoovele anderen. h'on
ragioniam di îpr.
Het bljspel, de klucht, verdient eenige nadere beschouwi
ng,
omdat op dit gebied althans een paar dichters opstonden, die zich
boven het gewone peil verhieven.

De eigenljke klucht bleef, vooral in den beginne,even plat,
even ergerljk en doorgaans o0k even weinig echt comisch a1s
ooit. De toeschouwers bloosden hiet zeer spoedig , wat er ook op
de planken gebeurde. In de treurspelen kwam en som s tooneelen
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voor, die thans moeiljk te vertoonen zouden zjn; b.v.hetgeen
met Rozeljn in den Aran ::1 Titus, of o0k dat, wat tusschen
Jempsar en Jozef roorralt.Er was evenwel al eenige vooruitgang,
want Pels doet opm erken , dat, z0o dit nog rertoond wordt,
,1't Geschiedt sléchts in een'hoek van 'tSchouwtooneel,fn kort,
Zo datdaar naauwelyksacht öp geslagen word''.

Maar de kluchten hingen dikwjls van zulke oneerbare handelingen aaneen : en in woorden werd het onkiesche nog breed

uitgemeten, hetgeen Jer. De Decker in een zjner puntdichten
doet uitroepen :
Gy laetuw'dochters gaen tot Kamers en tooneelen,
Alwaer m en niet en hoort a1s ongewassen kout,
Alwaer m en nieten ziet a1s parten van bordeelen''.

En wanneer ze nietoneerbaarzjn,dan vervallen zjnietzelden
in z0o walgeljk vieze aardigheden, datmen zich ternauwernood
kan voorstellen in welke vuilnisbakken m en den prikkel voor den
lachlust der toeschouwers zocht. Eene andere opm erking , die zich
aan ons opdringt, is deze , dat het publiek al even weinig gevoel

van eerljkheid a1svan eerbaarheid en betameljkheid schjntgehad
te hebbenqwanthetbestelen van de ouderljkekasdoorkwistzieke
en loszinnige zonen , is schering en inslag dier stukken , m aar

geeft nooit aanleiding tot eenig vertoog, waaruit zou zjn op te
maken,datmen ditergerljk vond.
Het misbruik schjnt echter tot reactie geleid te hebben.Herhaaldeljk werd in Holland hettooneelverboden: meestuit puri-

'

teinsche steilheid , maar ook wegens de ergernis, die tooneelspelers
gaven. Zoo in 1608 in Den Haag , om dat de voorstellingen waren

Xschandeleus en schadelyk voor de gemeente''1). In 1650 werden
daar wederom alle tooneelvoorstellingen geschorst 1) - en dat
verbod bleef zeven jaar in stand - vooral ten gevolge van de
onkiesche kluchten, die er vertoond werden , zooals W esterbaen

ons geleerd heeft 3). Gedurende de jaren 1672- 1678 bleef de
1) Mr.L.Ph.C.Van denBergh,nsGravenhaagschebyzonderheden,1,bl.21.
29 M ededeelingen '
pcn #e Vereeniging ter beoefening der Geschiedenis van
'sGrcren/lc#:,11 D.,bl.l25.

1) Zieboven,bl,ll2.

HERVORMING IN DE KLUCHT.

443

schouwburg zoowel in Den Haag als in Amsterdam gesloten, deels
om staatkundige redenen, wijl men er feiten op het tooneel gebracht
had, die aan de buitenlandsche mogendheden aanstoot gaven; maar
deels ook omdat, zooals Pels zegt, men zich niet had "bekreund
met kunst noch zeden", omdat men voordeel gezocht had "uit
vuile, uit Bybel- of Staatspelen". Ziehier hoe hij zich uitdrukt 1):
Werd de Schouwburg
"In 'It j aar van twe en seven tig gesloten,
Uit de oorl6g is aIleen zulk sluiten niet gesprooten;
Maar Karel Stuart op het haatelykst vertoond ,
En Vrankryk in de Moord des Admiraals gehoond,
"t Geen mee begonnen was na Stuarts moord te speelen,
Was eerder de oorzaak van dat sluiten op "t beveelen
Del' Burgemeest'ren, die eerst na het vyfde jaar
Op lang, en stark verzoek toelieten, dat men daar
"'Veer speelde, d6ch, met veel verbet'ring in de wetten ,
Om op de zeden , om op kunst, en taal te letten ,
En niet op "t geld; om schemp , en ontucht eeuwig van
"t Hervormde Schouwtooneel te doemen in de ban",

Die hervorming schijnt niet zonder bljjvenden invloed geweest te
zijn , althans op eene andere plaats (bl, 22) zegt dezelfde schrjjver :
"Onnoodig is het, dat ik honderd kluchten noern",
Die door geen and're drift, als geilheid, zyn beschreeven.
De meeste heeft men van ons Schou wtooneel verdreeven
Sint weinig jaaren. Gene aIleen is na de dood
Des Dichters, die zyn" klucht zelf doemde, uit hooge nood,
En groote schaarscheid van verand'ring weer herbooren ,
Maar had geen uitslag als voorheen: zo waaren de ooren
Alree gezuiverd door "t afschaffen van die smet".

En Langendijk gewaagt in een zijner blijspelen van de stukken
van vroegere dagen aldus:
"Als men de oude kluchten leest van dien tyd , zyn ze niet zoo schandeleus
en vuil geschreven,
Dat men ze nu niet zou speelen, zo ze aan den Schouwburg wierden gegeven ?"

Zoo er eindelijk verbetering kwam, dan was dit te danken aan
de "wyze beveelen", die de Burgemeesters van Amsterdam in
~)

Gebruik en Misbruik des Tooneele, 1681, bl, 30.
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't begin der achttiende eeuw gaven, om ,,a1le aanstootelykheden
van den Schouwburg te weeren'':zooals men in opdracht en voor-

rede leest van het zinnespelde u
v'
p#:, door het Konstgenootschap
Latet gzfpgzf: Utilitas in 1732 uitgegeven.

Terwjl de kluchten, die verdwenen waren, zoowel als die,
welke nog werden gedicht, om de aangegeven gebreken,zelfs bj
name ter nauwernood bekend zjn gebleven,hebben o0k deietwat
beterebljspelen,dieze vervingen,geen gelukkigerlotgehad.Zoo
ging het met die van ThomasAsseljn,en zelfsmetdie van het
nK unstgenootschap'', hoe hoog Pels 00k de verdiensten dezer laat-

sten opvjzelt 1), en ofschoon zelfseen man alsLangendi
jk ergens
gewaagt van rdat volgeestig stuk De gelyke I'
tl-t'
t'
ltltql
ll''* Anders
. '

washetmet debljspelen van dezen Dichter,die,ofschoon inden
beginne een vereerder en in vele opzichten een opvolger van dp

wetten van shet voortreFeljk Kunstgenootschap Nil z'
pf:pz/ïls,
:
arduum'',geljk hj hetzelfnoemt,toch te veeltalenta1sbljspeldichter aan den dag legde: om in den grooten stroom te verdrinken.

Maar hj behoorttoteen volgend tjdperk.Hiermogen wj echter
bj een zjnervoorgangerseen oogenblik stilstaan,terwjlwj een
paar andere slechts even verm elden.
In de eerste plaats behoort genoem d te worden W illem Diederikz.
H ooft, die van 1635 mee aan 't hoofd der ex-ottde K am er stond,
en terstond in 1637 tot Regent van den Schouwburg werd aan-

gesteld,welke betrekking hj tot 1641 bekleedde, en voortsvan
1644- 1647 en 1651- 1652.Van hem zjnvjfkluchtspelenbekend,
nameli
jk: Andreq de Piere,peerde-kooper nvertoont op de Brabantsche K amer, anno 1628, nu weder op nieuws gespeelt op de
Am sterdamsche Kamer, anno 1634'', en nogmaals gedruktin 1616 ,

boovtrapte .
X'
:Jï.
s (1623), Stjve Piet(1628),waarvan in 1644 de
derde druk verscheen ,en wederom een nieuwe in 1682 5 Deff:#6s1) Ziehier hunne titels: Ilet eoo/u
-ezld lUbeuztlj'
e, blysptl; Degelyke F'
trJ-

lingen,blyspél; Gierige Geeraard, blyspél (met een at
konderli
jk uitgegeven
voor-en 3?c@JJ), De Vryer i1tde /cî
'
.
s/,kluchtspdl; Dettl
cyl/àeôôet'
y/
ceLietde,
kluchtspcl; DeD6kter tlgen Danlc,blyspél; De BekeerdeAlcltemist, kluchtspél;

Het gedtcongen Huwel
yk, De Schil
der #007
-Liejde, De '
l
z'
ertth
ctzCkf/e Hollandsclt
e
J'rcnsc/tmcn,De Gelukte Zk'.
sf,blyspelen.
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daegsche z'
prlppr:s dpprl,(gedr. 1630, 1640),en JaltSqly (1622)
waarvan in 1644 de derde druk verscheen.

Niettegenstaande deze dichterBrederobjzonder had bestudeerd,
missen toch zjne kluchten alle aanspraak op den naam van comedies.Doorgaans bestaan zj uiteeneaaneenschakelingvangrappige,
maar uiterst onkiesche ofvieze tooneelen:en daarbj ontbreekter
alle gevoel van zedeljkheid aan.Jan Saly b.v.isde geschiedenis
van een ouden vrek, die een meisje trouwt, dat reedsbj een
anderzwangeris.Na eene maand gehuwd te zjn bevaltzj,ennu
verbeeldt Jan Saly zich: dat hj in twaalfmaanden even zooveel
kinderen zalkrjgen en hj koopttwaalfwiegen.
Alleen bj het eerstgenoemde stuk moeten wj een oogenblik
stilstaan, omdat het allen schjn heeft, datde dichter een tegenhanger heeft willen leveren op Bredero's Spqansche Brabander,

door de voorstelling, hoe een eerljke en eerzame Antwerpenaar
in Am sterdam bedrogen wordt.
Andrea de Piere, zoon van een rjk Antwerpsch koopman,komt
metvjfhonderd ducaten naar de hoofdstad van Holland om paarden

te koopen.Hj slaagtnieten houdtdushetgeld in denzak.Eene
lichtekooiheeftaanzjne oude minnemoert Besje Sybrich,allerlei
bjzonderheden omtrent zjne familie ontlokt, en maakt daarvan
gebruik om hem te beduiden,dat zj eene voordochtervan zjn
vader is. Daarm ee lokt ze hem in haar huis en haalt hem over,
den nacht daar door te brengen? m et het doel hem te doen

van kant maken en zich het geld toe te eigenen.Hj valtdoor
eene verrotte plank in het rsekreet'', kruipt er uit, en raakt zoo
buiten hethuis. Hjjmaakt geraas om ingelaten te worden , m aar
m en wi1 hem niet kennen. Dieven , die hetgrafvan een rheer-oom ''
willen gaan bestelen , vinden hem en dwingen hem in het graf te
duiken, en de kostbaarheden : die hei bevat, voor hen te rooven.

Hj houdt een rjken robjnen ring voor zichzelf, en de dieven,
gissende dat hj hen bedriegt, sluiten hem in hetgraf. Een paar
andere nachtwandelaars: op denzelfden buit belust, openen hetgraf

weer,en zoo vindthj gelegenheidteontkomen.Zjnwaardvoorziet
hem van andere kleeren en dan vertrekthj voordagenvoordauw
uit de stad: den gestolen ring meenem ende. De snol, die hem

bestolen heeft, koopt het stilzwjgen der buurvrouwen, die het
nachieljk geruchtgehoord hebben,doorhaar op eenlekkerglaasje
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te trakteeren! M en ziet,de zedeleer,die hier gepredikt wordt, is

niet zeer fjn.Er zjn grappige toestanden in het stuk, maar het
vieze voorkomen van den bedrogen Antwerpenaar, die elks reuk-

zenuwen op onaangename wjze aandoet,vormtde groote aantrekkeljkheid.
lsaak Yos1)begon zjne dramatischeloopbaanmeteenevertaling
naar Lope de Vega : D e G6#zf
?pzlgd
î Vriendt, welk stuk in 1646,
q /

1678,1704 en 1743 gedruktwerd. Hj gafnog drie vertaalde,en
voorts drie oorspronkeljke stukken, die zich lang op hettooneel
hielden en dikwerfherdrukt werden.Ik geef de titels in denoot2)
en bepaal mj tot een enkel woord overPekelharittg ïzlde Kist.
Het is eene opera-boufe, die geheel gezongen werd, en sgespeelt
op d'Am sterdam sche Schouwburg''den 15en October 1648.H et is
eene niet onaardige, maar platte klucht. Eene vrouw ontvangt in
de afwezigheid van haren m an Pekelharing 5 maar op 't oogenblik

datdeze aan zjne verliefdheid denktbottevieren,komteenander
minnaar, de vaandrig , hen overvallen, en nu wordt Pekelharing

in eene kistverstopt.Alsde snorkende vaandrig allerleivan'zjne
reizen opsnjdt,komt onverwachts de man t'huis.De vrouw zegt
tot den bevreesden zwetser, dat hj den degen moettrgkken en
met veel rumoer een man zoeken , die hem quasi bestolen heeft.
M an en vrouw zweren , dat er zich niemand in huisbevindt,en z0o
raakt de vaandrig de deur uit. Nu komt Pekelharing uitdekist)en

de man denkt?dathj de vervolgde diefis.De manlaafthem voor
den uitgestanen angstmetbrandewjn en wilhem wegzenden5maar
zjne vrouw beduidtharen wederhelft,dathetweerteslechtis,en
hj laatzich overhalen om hem inhuistehouden.Deverlostegeeft
dan den man een ducaatom eeneEeschSpaanschenwjntehalen,en
1) Zieoverhem vooralhetopstelvan Dr.J.A.Jvorp, in hetTjdscltrl
/t
voor Nederl.fcc/-en letterkunde11I,bl.63 vlg.

S) De beklaeglyckeDwallg, blyeindend treurspel,naarLopedeVega, gedrukt 1648, 1655, l66l, 1669, 1677, zesde druk 1694, driemaalin l707,
1720, l229, l764; tiende druk l780; Pekelltarin.q ïn de fflf, srzingende

kluchf',l650,l705,l708. lemant en ihIiemant, bli
jspel, ledr.1645; 5e
dr. 1670; 8e dr.l706, 1707, l729.

De kluchtvan demof',1644 (?),2e dr.1649,1660,1663 enz.- Kluchtrcn
dezlo'n,algespeeld in 1642;gedr.in 1644,l650,1657,1662,l744 enz.RobbertLeverworst, klucht, l66l, l699, l725, l729,1739.
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terwjlditgebeurt,spreekt de vrouw met hem af,watergebeuren
zal,als de m an slaapt.
Van M. W altes vermeld ik alleen de Klucht plzl de .
& #rpp,ç:

Gierigaart,die in 1653 gespeeld, en eenjaar latergedruktwerd.
Hj bedoelde bljkbaar navolging van Bredero,maarmiste daartoe
het noodige talent.

M. Fockens schreef drie kluchten: Dronkken Hansje,den 22e11
October 1657op den Schouwburggespeeld,enindatjaar,alsmede
in 1663 uitgegeven; Deverliefde Grysert, 1659; DeItaliaansche
Sc/lppy-t
qf6pzl'
p:g:
r, 1662. H et eerste dier stukken is een voorlooper
, '

van Langendjk'sKrelisZpzfvldp,.Een dronken schaarsljperwordt
door een Graaf in huis gehaald , en houdt zich gedurende een dag

voor een grootheer.De Dichterpochtop zjne oorspronkeljkheid.
Ik doe nieta1s die kreupele Rymers:ze maakten nieteen liedt
Ofnieteen Bruylofts-digt,ofze hebben 't uit de boeken,
Ze moeten 'tuit Vondel,of K rul,of uyt Van der V een zoekkenff.

Hetschjnt,dathetderde stuk zekere vermaardheid had, daarin
Bernagie's bljspelHetS'
?
,fvp6lfj/csluiten,van 1685,gezegd wordt

(bl. 31): rJe sult een historieszien,daarde Italiaanschedc/lppo-steenreger prul by is-''

A. B. Leeuw zou metzjne zeven stukken 1)geene vermelding
verdienen,ware hetniet,datzjne KluchtranPyramusenThisbe,
ofte boertig treurspel,'' uit het Hoogduitsch vertaald , groote overeenkomst had met Shakespeare's M idsumnernights dream. Leeuw's

Pyramus en Thisbe is eene min of meer vrje vertaling van
Gryphius'Peter Squenz.2) 'tIseenedartelegrap,nog overdrevener,
maar ook vrooljker dan Gramsbergen'sBedroogeStzrfp.
g ran Pierl6pp0
z1650),welke klucht0ok meteen gedeelte van Shakespeare's
genoemd stuk overeenkomt 3).
.

1) Kosroès,treurspel, 1656;Leo Arminius,treurspel(naarA.Gryphius),
1659;De '
vryerzieke rryster, o/ ltet huweljjk om niet, kluchtsp.l662, l671,
1678,l70l, 1725, l729;Broersbert, kluchtsp. l668, l683,l720, l7Q9;Pyra-

mus ezl Thisbe,klucht, (naar A.Gryphius) 1669;Deliefdendoctor, kluchtsp.
naar Molière,2e dr.1680, 1696;De Toveres Circe, met kunst-en vliegwerk,
naar Calderon, 1670, 1690.

2) Zie PenonfsBl
jdragen 111,b1.22 vlg.
3) ZiePenon,t.a.p.111,bl.18 vlg.
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J. 5-AN PAFFENRODE.

Onder de beteren, die in eene Geschiedenis onzer Letteren niet
mogen ontbreken, rekent men doorgaans Johan Y an Palenrode,

XYrjheer van Gussigny,Commandeur militair der stad van Gorinchem en het quartier van dien, Luitenant Colonelende Capitein.''

Hj schreef twee kluchten en eene tragedie. De laatste, getiteld:
D e tlzltfdrgcp
,
.
g ran Jonkheer W illem ran A rkel, heeft niet veel te
q

beduiden, ofschoon zj herhaaldeljk werd gedrukt (1662, 1669,
1705,1711).De kluchtenheeten:Deàîzfc/lfranSr.Filibertgenaemt
oud-m al op het spreekwoord: Als Oud-Mal begint te scheuren,

soo is 'er geen stoppen aen-''Zj werd den 12enMaart 1657 opde
Gorcumsche Kamer Vernieuwt '
MyfLiefde gespeeld en in datjaar
gedrukt: zoo o0k in 1663 , 1669, 1705 , 1711. Voorts: Bedroge

gfrk/l:y: ofteBoertige Cp?zlp6#ï6 van ffpwzzlczèUlrich,1661,1665,
1669, 1705,1709,1711. Deze stukkken zjn nietonaardig,maar
zoowel het eene a1s het andere is: wegens den onkieschen inhoud

en de vuile en gemeene grappen 1), ongeschikt om hier ontleed
te worden 2).Zj hebben ook nietsvan een regelmatig bljspel,en
geven den schrjvergeen rechtop eeneeereplaatsindegeschiedenis
der Letteren 3).
W j zullen ook nietveelwoorden verspillen over den burlesken
poëet W . G. Yan Focquenbroch , tusschen 1630 en 1636 geboren ,
en in 1675 gestorven: 4) ofschoon de ui
tgever van eenverbeterden
druk zjner werken,A.Bogaert, van hem getuigde:
11Dees Dichter mag by Hooft,by W esterbaan,
By Brand,by Vos,by Kats en Dekker staan,
Ja zelfs by Vondel.
Zyn PoLzy,een gadelooze schat,
Is niet dan geest en kunsten,t'zaam gevat
A ls in een bondel-'.

Behalve zjne travesti'sheefthj o0k een paarbljspelen geschreven : De '
rorv/crtf: Jalouzy en De M in ïrl 't fzczcrzfdhzfg , naar

') Erisinvloed van W .D.Hooftmerkbaar.
S)Verg.Dr.A.J.Kronenberg,HetKunst
genootsnhap zV. P.d.,bl.27vlgg.
3) Dr.J. A.W orp wi
jdde hem eene monografe in het Tl
jdschri
ftnoor
Ned. Taal-en Letterk,,I,blz. 165- 190.

#) Dezelfde criticus schreef een opsteloverFocquenbroch in de Gidsvan
1881,lIl,499- 532.
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Tuope deVega'sZp:Zpcp: de Valenciq bewerkt1).Dr.J.A.W orp
oordeelt ever dit stuk wat heelgunstig: hj noemthet séén der
beste bljspelen van het laatst der zeventiende eeuw ....Deverwikk-eling is niet onaardig en de comische tooneeltjes zjn even
menigvuldig als de dwaze zetten, terwjl hetstuk nietplatteris
dan de andere bljspelen van dien tjd.''Hetiszesmaalgedrukt,

en was 130 jaren later nog op het tooneel :),Andere heefthj
misschien onvoltooid achtergelaten: althans Th.Asseljn heeftin
1692 een kluchtspel berjmd, dat naar sden Heer W . G. Van
F ocquenbroch gevolgd'' w as. H et had gerust achterwege kunnen
'

bljven, want het is eene uiterst platte klucht, zonder eenige
intrzgue, waarin het mofen-patois van den Duitschen kwakzalver

en de vieze aardigheden van zjn knechtvoorgeestmoetengelden.
Vermelding verdientverderDr.PieterBernagie3),die in 1656te
Breda geboren werd en zich in Am sterdam alsgeneesheervestigde.
In 1669 werd hj toegelaten Om schirurricale lessen''te geven,en
drie jaar later totH oogleeraar aangesteld. Op het eind van 1699

stierf hi
j. Hj heeft vjftien treur-, blj-, en kluchtspelen geschreven 4). De laatsten zjn nauweljkswatW itsen Geysbeek ze
1) ZieDr.J.A.W orp in DeNederl.Spectator 1884,bl. 223.
2) Zie t.a.pl.,bl.25- 26 van den afzonderl.afdruk.
3) Zie over hem vooral het stuk van Dr.J.A.W orp in hetTl
jd&chrLft
eoor Nederl.taal-en letterk-, III,bl.123 vlg.

#) Een allegorisch Voorspelwerd den 28en December1683vertoond,waarin
M elpom ene en Thalië, onder het oog der Burgemeesters om den voorrang
pleiten: ten slotte bepaalt Apollo, dat ze hand aan hand moeten gaan. Zie
hierover W orp,t.a.p.bl.l28,noot5.

In 1684 werd zi
jn treurspel Constantl
jn de Groote, Eerste Christen Kdser
gedrukt: in l738 verliet het nogmaals de pers, en in 1757 washetnog op

hetrépertoire,ondanksdeafschuweli
jkeverzen,waarin hetgeschreven is.
ln hetzelfde jaar verschenen verscheiden kluchten van zi
jne hand: Den
Ilawelq,ken Staat, herdrukt in l724 en l785. Toch bevat dit stuk slechts
redeneeringen vooren tegen hethuweli
jk,zonderdeminsteintrigue,en isin
onmogeli
jke verzen geschreven.
De belachel
yke.Tonker, herdruktin 1724, 1733, l78l,in beter verzen eene

aardigebeschri
jving derveranderdezeden bevattende,maarookgeensprankje
intrigue.
HetStudentenleven isgeeneonaardigeklucht,waarin althanseenigehandeling
gevonden w ordt.
JoxcKsla
ozT,Ned.Letterk.,XYlle Eeuw ,II,4e druk.
29

450

P.BKRNM IE.

keurde 1),slossejnatuurljke schilderingendervadcrlandschezeden
van zjn tjd''.Enkele daarvan hebben zich lang op hetAmsterdamsche tooneel gehouden,hetgeen m ag bevreem den,ook alsm en

aan zoodanig werk niet al te hooge eischen stelt.Zj zi
.
jn niet
ontbloot van comische zetten of tooneelen , maar munten noch door

verwikkeling, noch door karakterschildering uit, terwjl de ontknooping zelden gerechtvaardigd is.Dr.Yan Helten heeft in 1871

hetStudenten Leven en DeGpJ Vrouw op nieuw uitgegevene) pals
de meest aantrekkeljke van het negental bljspelen''. Toch zjn
hetnietdeze,die hetlangstop hetrépertoirehebben gestaan 3).
Meer aandachtverdientThomasAsseljnj die omstreeks 1620 in
VoortsHetbetaald bedrog,een onmogeli
jk stuk, dat evenwelin 1685 en
nog eenszonderjaartalherdruktwerd.
Hetjaar 1685 is ook ri
jk aan voortbrengselen zi
jnerpen.VooreerstParis
en Helene,dat van eene Tragedie alleen den naam draagt.

HetHuwelqk sluyten,s,bli
jspel,Min 1239,ja,in 1826nog herdrukt. Ditis
verreweg hetbestezi
jnerspelen,ofschoon dan ooknietmeer dan eeneklucht
in drie bedri
jven.Geli
jk in alzi
jneoverigestukken,isookhierdeontknooping
ter nauwernood gerechtvaardigd.
De ontrouwe Kantoorknecbt en lichtvaerdl
ge dienstmaagd, heeft ook niets om

ftli
jf,maarwerd toch in l737 herdrukten wasdusnog op hetrlpertolre.
De RomanziekeJ'
uyer is een zeeroverdreven vertoog tegen hetromanlezeny
zonder handeling.
In 1686 Armlnius,Beschermer der Duytsche Vrybeid,treurspel,beter dan de
vorigen; maar het verbaast toch, dat hetnog in l725, 1735,1745 en l785
werd herdrukt.

DeDebauchant, bli
jspelnaarPlautus,in l747herdrukt.
De Goe Frouw , kluchtspel: platte schildering van hetleven, zonder han-

deling,grootendeelsgeschreven,terwi
jldeauteurg:de Colloquia vanErasmus
voor zich had liggen'', zooals duideli
jk bli
jktuitdevergeli
jking doorDr.J.

A.W orpingesteld LNed.Spectatorvan 9 Oct.1880,b1.326vlgg.)
De ontrouwe Voogd is eene niet onaardige klucht, en werd dan ook in
1215 en 1782 weder gedrukt.

Eindeli
jk wordthem toegekend:D6xjlode,Zinnespel,datondanksdekoude
allegorie, in 1698, 1711 en 1751 gedruktwerd. Hetwerd uitgegeven door
51
het Ifonstgenootschap Latet quoque UtilitasnM en onder deze spreuk had

Bernagie steedsgeschreven;maar'tvalttebetwi
jfelen,ofhi
jdedichtervan
hetstuk geweestis.Zie hierover W orp,t.a.p.bl.159.

1) Biogr.Anth.en Crltisch moordens.I D.,b1.291.
') In:tbDrieKluchts
pelen derzecentiendeeeuw.''
5 ZieW orp,t.a.p.bl.166.
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Dieppe geboren werd,maarreedsz00 jong in Amsterdam kwam ,
dat hj ,in merg en been Nederlanler werd''1). Eerst washj
boekbinder,later (1653) werd hj karmozjnverver,en speelde in
die hoedanigheden eene r0lin het St.Lucasgilde. Reeds in 1639

wordt hj genoemd a1s Hollandsch dichter. De strjdschriften van
Nil Fplczlffù'
lf.
s hebben ons geleerd,dat hj,ofschoon van eene
geletterde opvoeding verstoken , een m an van invloed was in de

tooneelwereld;dathja1sHoofdderonafhankeljkenwerdbeschouwd,
die niet aan den leiband van het Genflotschap wilden loopen ').
Tevensisonsnietontgaan,dathj in 1683 aleenmanvanleeftjd
genoemd wordt:hj was toen reedssindsveertig jaren a1sPoëet
bekend.Op hoogen ouderdom overleed hj in 1701.
ln 1453 gafhj een dichtstak uit:0p de'
n rcczlkïzw ranApelles
en Wypllp pJr Jaargety wczl St.Zsfcc.
s, en in 't volgende jaar:
Broederschap derScltilderkunst3).W einigejarenlater(21Sept.1657)
trad hj voor 'teerstalstooneeldichter op meteen treurspel: Den
Grppf:n K'
urieen,PJSpaansehen Bergsman,datz0o onbekooktvan
aanleg,en z0o kinderljk van bewerking is, datmen hetternauwernood kan uitlezen.Zjne overigetreurspelen 4)staan nietveel
hooger, en leveren volkomen het bewjs, dat zjn talent OP dat
gebied niet lag.Ditwasheteigenaardige zjnerrichting,dathj
oorspronkeljk wilde zjn en ernietvoorterugdeinsdeom hetrealisme
te huldigen ook door eerst onlangs gebeurde historische feiten OP
hettooneelte brengen 5).W are hj een tragisch geniegeweest,of

1) Zie over hem vooral Dr.J. A.W orpin hetDjdschr.v.Ned.taal-en
letterk.,IV ,bl.45 en l00,V ,b1.62- 65,Ned.Spectator 1887,bl. 165.

C) In een lofdichtvan denreedsgenoemdenA.Bogaertwordthi
jgeroemda1s
1,Die,onafhanklyk van een ander
Op 't Schouwburg plantden zegestander''.

3) Op nieuw uitgegeven in:ttAsseljinns Worlzn ultgegeven dpprDr.X.De
Tc#:r,Ie(en eenige)deel,bl.3vlg.Groningen,1878.
#) 0p-en ondergang van J.
fc, Aniello,of z
'
Vcpel
ye Beroerte(1669, 1675,
1685,l701),DeMoorttotLuyk doorden Graaf rcn WarfuseeaandenBurgermeester De La Ruelle (1s71),De Dood '
pcn de GraavenEgmond enHoorne,
.

1gtreurspel,versierd metvertooningen'', (24 Nov.1685, l699, 1222, 1738,
1754),Juliaan de3.
fe#2
'
c1 (1691),Debelegering van Samaria (1695).
5) In deopdrachtvan zi
jn MasAnjelloaan JoanVanVlooswyk,Secretaris
van Amsterdam , zegthi
j: q:lk oFer hem U.E.A.dan gantsarmeli
lk, en
veragt,doch in een vry kleet,van geen Spanjaardt,noch Fransmanontleent,
29*
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had hj OOk maar wezenljk dramatisch talentgehad,hj zOu misschien een hervormergeworden zjn en eene beteretoekomstvoor
ons tooneel hebben voorbereid: thans k0n hj den strjd tegen de
classieke vertalers niet volhouden, die ondanks hun bekrompen
stelsel,m et behulp der deftige Patriciërs,toch de zegebehaalden ,

deels omdatzj zich vastklampten aan de werken van Corneille en
Racine, deels om dat zj inletterkundigeontwikkelingzooveelhooger
stonden dan hunne bestri
jders.
Daarentegen heeftzjne realistischerichting hem ,zjhetdano0k
eerstop gevorderden leeftjd,op een ander gebied gebracht,waar
hj zich t'huisgevoelde.Alscomischtooneeldichterheefthjimmers
eenige uitm untende proeven geleverdj die zeker verdiend hadden

op het tooneel te bljven,wanneerde fjner kieschheid van later
eeuw zieh niet gestooten had aan den dikwerf al te platten toon ,
die er in heerscht.
Van de twaalfcom ische stukken,die hj heeftnagelaten,zjn er
enkele, die inderdaad den naam van bljspelen verdienen,terwjl

andereslechtskluchten zi
jn zonderveelinnerljke waarde 1).Dat,
waarmee hj in 1682 optrad, en 'tgeen stellig zjn beste is, bespreken we straks, m et de aanhangsels, watuitvoeriger: omtrent
de andere slechts eene korte aanduiding.

VooreerstDe Stiefmoer,kluchtspel,in 1684 gedrukt.Hiervindt
mcn hetvermakeljk tafereelvan een huishouden,waarin eenwelnoch omswachteltmet PoLetsche droomen;maar alleen naar de waarheyt der
zaaken. s;y hebben hier door een SPOO1*trachten te maaken voor onze kunstgenooten,wantwillen wy dat onze vaarzen geroemdt zullen werden,en onze
Schouwburgh doorlugtigh werdt, laatons dan niet sweeten om door 'toverzetten van uytheemsche Tooneelspeelen beroemdtte werden, schoon gy haar

van veel gebreeken zuyvert: of de zelve zoekt te poli
jsten metcieraatvan
woorden;ghy en kuntu dezelve dochniettoeeygenen,watbloktghy dan?...
Laat ons dan tragten eygen vindinge voort te brengen, en toegang neemen
tot de Historien, en op alle voorvallen onze bedenkingen laaten gaan. W at
zoude ons verhindren, datw y nietzoo we1a1s de Spaanse,FranseenEngelse

zoude konnen voortbrengen zoodanigegedichten,geli
jk onsdagelijksvan haar
op onze Schouwburgh werden vertoont? W y zyn hier dan invoorgegaan,wie

my volgt,kanmi
jn gebreeken myden,en verbeteren hetgene,'twelk volgens
de gemeene keur noch m ach deurgaan''.

1) Een - De dobbelaar

bleef alleen in haudschrift bewaard. Zie Dr.

J.A.W orp,Ned.Spectator, 1883,b1.125.
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gesteld man uitden kleinenburgerstand een tweedehuweljkheeft
aangegaan metzjneW estfaalschedienstmeid,diehem nubeheerschi,
zjne voordochtermishandelt,zjneverwanten brutaliseerten haar
eigen dochtertje vertroetelten bederft.Als eindeljk hare hannekem aaiers-familie mee van de ruif komt eten, loopt de m aatOver ,
en de m an weet haar weer op hare plaats te zetten.H et geheel is
eene zeer levendige schildering van de wi
ze,waarop het, onder
.j
zulke omstandigheden , in een H ollandsch burgerhuishouden toe-

ging 1);maartoch nietmeerdan eene klucht,waarin delachlust
hoofdzakeljk wordt opgewekt doorde kjfpartjen en hetoptreden
der drie MoFen.Alle Eguren zjn hier ongetwjfelf
lnaarhetleven
geteekend.

Hetschjnt,dathetstuk goed bevallen was:immershj schreef
er een pendant op: De Stiefçaar, dat hj ditmaaleen rbljspel''
noemde, en 'tgeen in 1690 en 1784 gedrukt werd.
Hier is het de weduwe van een voornaam koopman t die tegen
den zin harer vrienden m et haar eersten mans knecht gehuwd is.

Zj is eene dame?hoewel zeer ruw en platin den mond:hj is
altjd deoudepakhuisknechtgebleven,metpeen schootsvel,datvan
traan en smeerweloverend zou kunnen staan'', en altjd bj de
nering.Hj eischthetzelfde van zjnvrouwsvoorzoon,eenjonkertje
11Afeteen deegen op zy,en een rottinse in dehand,
en dus geprtlikt N la m ooden'f

dat erg door Mamaatje bedorven wordt.Deman speeltden baas
in huis,en terwjl hj van zjn stiefzoon knechtswerk verlangt,
laathj zjn eigen zoon de opvoeding van een edelman geven.Dat
dit de aanleiding wordt tot ergerljken huiseljken twist: begrjpt
men:deze loopteindeljk z00 hoog,datdevrouw,dieallesbehalve
:jn is,en hard tegen haar man heeftopgespeeld, eindeljk van
hem wi1scheiden.Vooraltoen hj door hetvergaanvanverscheiden
schepen alles verloren had, wilde zj van hem af. De vrienden
beduiden haar evenwel,datmen haar metdenvingerz0unawi
jzen.
1) Ik teeken hierdebi
jzonderheid op,dattoen nog alleen deJufrouwen
kornetmutsen droegen,nietde dienstmeiden.TanteAaltje verwi
jtMette:r?W at
hier almeê kornetmutzen wil!
'* En als Jochem haarlaterdekleeren zi
jner
eerstevrouw laataqeggen,zegthi
j:
!!En die kornetmuts moet ook of,en de heele Jnflkr uit''.
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Daarop worzt dan vrede gemaaktj op voorwaarde, dat de man in

'tvervolg nietsz0u doen zonderzjne vrouw te raadplegen.
Voor 0ns heeft deze kluchtweinig aantrekkeljks, waarin noch
handeling noch karakters worden aangetrofen, en waarvan de
aardigheid alleen steekt in de tooneelen, waarin ze elkander uit-

schelden. A1s zedeteekening is zenietonbelangrjk.'tIsbjvoorbeeld merkwaardig te hooren, hoe eene vrouw uit den deftigen

stand zich toen erger dan een vischwjf kon uitlaten tegen haar
man,wien zj b.v.toevoegt(bl.16):
Zojemeaanraakt,ik vliege zo dryvendein 'tgezicht,
En ik zelje,datzweerik je,de oogen uitdekop haalen,
En zo taisteren,alzou ikjeeen hieljaarin 'tbed
houwen,en miesterloon betaalen.

Ofmienjedatikjeontzien zel?begin maar,dunkthetjegoed''.

Dat beide stukken, waarin de natuurljkste toon ter wereld
heerscht, waarin sterk gekleurde fguren optreden, die sommige

verkeerdheden uithetvolkslevenopkluchtigewjzeinhetlichtstelden , en die vaak com ische tooneelen of geestige zetten bevatten ,

datdie stukken indertjd metgenoegen werdengezien,ofschoon ze
hethoogste nietbereikten,wathetgenregeven kan,isnatuurljk.
W eldra volgde, nog in 1690, De Schynheilige '
rrrpsf- , welk stuk

hj weleen pblyspel''noemt,maardatinderdaad een der zwakste
kluchten is,die hj geschreven heeft.Melchior Acrpzlde tlt
s,
se/cpw
(1691)iseen vrj platstukje,waarin twee verloopen oëcierenmet
behulp van een knecht een Duitschen Baron uitplunderen, en dan
OP hunne beurt door diens knechi en de m eid uit de herberg van
de huig gelichtworden.Alleskomtechterweerterecht,tenbewjze,
Dat hetspreekwoord wel zegt:onreclltveerdig goed en bedyd niet''.

XHet skluchtspel''De Schoorsteenveger #pprLiefde,van 1692,
heeft mede nietveelom hetljf.Een vaderheeftnietstegen het
huweljk zjner dochter met Jaeomo5maar op eenmaalkrjgthj
den inval ze hem niette geven,tenzj hethem gelukte haar op
zekeren dag in huis te spreken , niettegenstaande de vader alle

maatregelen zou nemen om hettebeletten.Hjza1daarinhetbewjs
vinden van desjonkmansslimheid en behendigheid, die hem een
waarborg zouden zjn,dathj in allespweldeurdewaereldraeken''

5p: splLpxxxlxg-''
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zou.Men begrjpt,datdeminnaarOnderde vermomming v&n een
schoorsteenveger alle voorzorgen verjdelt.
W j hebben reeds opgemerkt 1), h0e het Hollandsche publiek
zich vermaakte met de brabbeltaal van vreemden. Asseljn heeft
dat gemakkeljk middelom tebehagen herhaaldeljk gebruikt,en
zeker niet zonder goed gevolg.M en heefthierlang een afkeervan

vreemdelingen gehad,en ze altjd gaarnebelacheljkafgeschilderd:
daarom verkneukelde m en zich, als de pmoFen''werden ten toon

gesteld,hetzj alshongerige,winzieke hannek-emaaiers (b.v.in De
Sfg/z?lpc#drl,hetzj alszwetsende hoogadelljke baronnen (inBaron
ossekopj.Om dezelfde reden werd ook hetKoeterwaalsch van de
1)rottigeW alen''toegejuicht(in DeSchoorsteenvegerj.
Nog een ander onderwerp was op het tooneel zeer gewild : de

overzindeljke en kjvende huisvrouw, die de meid narjdt,tegen
haar man opspeelt, en vooral de baas wil zjn.In verschillende
stukken van Asseljn vervultdeze fguureenebelangrjkerol.Maar
er begon zich een ander type te vertoonen: de sgilzieke verkwis-

tende vrouw,en die heeft hj naar het leven geteekend in De
Spilpenning (1693,1726, 1784).
W einige stukken geven eene z00 allermerkwaardigste schildering
van de zeden en de weelde, die toen in de handelswereld heerschten ,

alsditpblyspel''in drie bedrjven.
Van de spilzieke vrouw wordtonshier een zeergeljkend,zeer
sprekend portret geschilderd, dat misschien wat sterk gekleurd is,
m aar daardoor te eer den gewenschten indruk kon verwekken. Die

uitvoerigeschildering maaktde aantrekkeljkheid van hetstukuit.
De luttele, weinig beteekenende handeling vormt niet veel m eer
dan den achtergrond.
Jufer Joanna kon sals een Princes leeven,en houwen een aan-

zienljke burgersstaat''. Zj wasbemiddeld,en had+f 20,000 mee
ten huweljk gekregen;maar dat geld washaar doorde vingers
gedropen. 't W as ten gevolge van hareverkwisting zoovergekom en ,

dat zj niet alleen op straatwegens schulden werd gemaand,en
dat haar man geld had moeten opnemen; hj moest zelfs van
K oopm an t0t M akelaar, svan H eer t0t Knecht''afdalen: en waar

datgeschiedt,ishet pmaar passeljk gesteldC'.
1) Boven,XV1IeEeuw,ID.,bl.292.
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H0e wasdie toestand geboren?DatwordtOnsin bjzonderhedeny
m et groote levendigheid voor oogen gevoerd.

Zj was spilziek in haar gewoon huiseljk bedrjf, en vooralin
hare liefhebberjen.Zj heeftb.v.maanden lang,zondernoodzaakz
drie schoonmaaksters in dienst, tegen het toen zeker hooge l00n

van stwaalf stuivers en de kosttoe''.Zj laat, schoon ze 'took
nietbehoeft,sfjn gaaren spinnen van drieguldenhetpond''.Thee
van J 9 het pond is haar te gemeen. sDaarkomtgeen thee
onder de vyf en twintig gulden in myn mond'',zegtze;ja,zj
heeft pnoch een pondje van dertig gulden in besprek'' 1). Met
Xsam aars'', die zj twee maanden gedragen heeft, durft zj niet
meerbj de raenschen komen.
En dan hare liefhebberjen! Zj looptelk pkostelyk erfhuis''af
om kostbare en onnoodige dingen, vooral pwat raars''te koopenq

en rte duurkan 'ternietzyn''.De koopluivan dure snuisterjen
en overtolligheden loopen haar huis plat: altjd is er sgerit en
geloop van uitdraagsters, Postelein verkoopstersaan de deur''1 het-

geen men op vermakeljke wjze te zien krjgt. Alshaarman om
zaken uit is, geeft zj feesten,dameswrïl:, waarop p't zy een
verkeertje,of,metde kaart,alombre,ofbasette''gespeeldwordt,
waarbj kalkoenen,patrjzen en watersnippen van den kok te pas
komen , en asperges opgedischt worden , die als rnieuwe vrucht''

(primel4r), drie gulden de boskosten. De oestersworden bj zeshonderd te geljk besteld,waarvan phonderd gebraàn''; en gebaky
confturen en klein banket bj hoopen; ook Xbotelges met vin
Claret''.
Zoowel haar m an als hare ouders hebben haar bj herhaling gewaarschawd , maar te vergeefs. Ten einde zich te vergewissen , hoe
ver hare verkwisting gaat,en h0e zehareskosteljkesamaars,''die

wel honderd gulden gekost hebben, voor een spotprjsverkoopty
om m aar aan contanten te kom en, verkleedt de m oeder zich a1s
eene uitdraagster en vader en man als Poolsche Joden , hier een-

voudig psmouzen'' genoemd. Zoo bljkt hun alles, en ten slotte
wordt de julrouw te midden van een kosteljk avondpartjtje met
hare vriendinnen verrast.

1) Ook elders,zoowelbi
j Langendi
jk a1sbi
j Asseli
jn,wordtvan dehooge
pri
jzen dertheegewaagd.
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Het eind is, dat haar man haar rsteekind''maakt, en besluit
m et den uitroep:
1,lk wensch maar datdie,welke met diergelyke spilpenningen
belast zyn,my daar in volgen mag!''

Eindeljk gaf Asseljn nog in 1693 Gusman deAlfarache, PJ
Doorsleepene Bedelaars uit. M aar het is best over deze, weinig

vermakeljke episode uit het leven van den sedert 1732 door de
pen van Lesage meer algemeen bekend geworden vrooljken bedrieger,te zwjgen.Staan wj liever bj heteerste en beste voortbrengselzjner comische Muze stil,bj het rblyspel''Jan Klaaszen
PJ Gewaandedienstmaagdt datin 1682 (gedr.1682, 1683, 1709,
1732 enz.) voor 't eerst op het tooneelkwam , ofschoon het ral
voor veelejaaren opgesteld geweestwas''.1)
Luisteren wj naarden inhoud.
Jan Jaspersz en Diwertje Gerbrants zjn een paarbekrompen,
kleingeestige en zuinige Meniste burgerluidjes, die in 't oudste
gedeelte van Am sterdam , op 't K attegat woonden. De m an is
makelaar in granen en verdient een aardigen duit: bovendien zit

hj erwarmpjesin,en zorgtzjn goedje pdeun''bjeen te houden.
Hj steektnietsin gewaagdehandelsspeculatie;want,zegthj,
. . . . . .

Een koopman is *er het best ook nietan,die zi
jn welvaerd by

der Zee avontuuren moet,
Den eene tyd is hy 'er hielboven op, en dan leid hy w eer eens hielonder
de voet:
Daerom pleeger myn Vaderzaliger in 't minste nietvan te houwen,
V an zyn kapitaal zo los an de Fortuin van de zee te vertrouwen;

Hoor,zeidehy,kindren,laetikjeeen stuivertjena,volgthierinmynraed,
V an geen geld te avontuuren dan daer de ploeg gaet;

Brengt het zo veelnietop,jezelt'etweerdoorgeen storm of onweerverliezen,

Daerom wil
jegerustweezen,zoo wiltaltooshetzeekerste verkiezen.
En die 1esheb ik noch onthouwen,daerom volg ik ook diezelfde trant,
Myn middelen bestaen miestin vaste goederen,en inrentebrievenophetland.
Altoos hvy bezitten zo veel,dat we 'er m ooien gerust kennen van leeven.
En de maakelaardy, die kan dageliks ook noch watgeeven'*.

Hj behoorttotdievromen,die gaarneonderdesverdraagzamen
en vroeden''gerekend werden,en,ook op kerkeljk gebied, voor
1) LaatsteuitgaveinPenon'sNederl.Dicbt-enprozawerken,IV ,b1.409-492.
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opspraak vreesden en den middelweg bewandelden.Zoowela1szjne
vrouw ,is hj vooral op uiterljke netheid,fatsoen en deftigheid
gesteld.Diwertje heeft in huisde broek aan:zj regeertdochter
en dienstmeid oppermachtig met eene sterke roede, altjd metde
beste bedoelingen,maardoorgaansop weinig verstandige wjs.
De meid vertrekt,omdat de Vrouw het haar al te lastig m aakt,

en bovendien, eensaan 'tkjven,hare tong nietweette bedwingen.Alszj Lyntjezonder reden beschuldigtvan watlichttezjn,
ontstaat er eene twist, waarna m en wel genoodzaaktis de meid
op staanden voet weg te zenden. Datwas hetbegin de ellende,
die m en beleven zou.

Dedochter des huizes,Saartje Jans, wi1bjstergraag aan den
man. Zj heeft een vrjer,Jau Klaaszen,een rjk jonkman, die
watruim leefde en misschien wat10svan zeden was,ofschoonwj
daarvooralleen hetnietzeerte vertrouwengetuigenisvanDiwertje
hebben.Saartjezelfhield hem voorbeter:
11H y is een eerlyk Jongm an,op zyn persoon en valtin'tm instniettezeggen*,

betuigt ze; en in al
len gevalle bljktduideljk, dathj, ofschoon
OP somm ige dingen niet al te nauwgezet, toch inderdaad nog een

eerljk gemoed bezat.
Driemaalheefthj Saartjetenhuweljkdoenvragen,maartelkens
is hj afgewezen: deelsom persoonljke redenen, wantde moeder
heeft haar kind niet
11dus ver meteeren gebrogt
Veur zulken ligtvink,zulken dommenateu'r,die nietenweeta1svanverteeren''.

Maar vooral was men tegen zjne familiebetrekkingen gekant: en
die waren zekernietbjzonderaanlokkeljk;want,zegtdemoeder,
,1Jezoud daeronderien volkje koomen,datik noch nietwilhoopen:
Zyn ftniet meestalle Zielverkoopers, of die zo transpoorten en maandceelen
opkoopen?
Is zyn neef niet,hier dichte by,in de vergulde pellekaan,
Die zyn eigen vrouw heeft laeten zitten,met ien ander deur egaan?

En om 'ergien doekjesom tewinden,gelyk hetelk een we1mag weeten,
Heeftzyn oom Jan Stompvoetnou nietby detwee jaaren by de wittebroods
Kinderen in 't tuchthuis ezeten?
En EevertPlatbek,hierbuiten in dehalve maan,
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Heeft die niet noch korteling om twie valsche verklaaringen t' Amsterdam
an de Kaek estaen?
En dit zyn al van zyn naeste vrienden, weI men behoordeze as de pest te
schouwen".

Onder die omstandigheden komen de vrienden van een Kwakersgezin de hand van het meisje vragen voor Reinier Adriaense,
volgens de zynen, den tegenvoeter van Jan Klaaszen:
". • • • • • • • • • -It is een J ongman die de deugd gelijk is,

Vroom en opreeht, hoewel dat hy niet wel zo ryk is
Als Jan Klaasen, maar die echter , by versterven
Van zyn Peet Lysbet en Kourtoom , mee een redelyk kapitael staet te erven ,
Geen Tuiseher of Dobbelaer , of die werk maakt van krakeelen en twisten,
Een vriend van spaaren, en een vyand van verquisten,
Geen gierigaart, gely k 'er zyn, die "er laeten regeeren van 'er goed;
Maar die van zyn oversehot, hoe klein dat het is, een arm mensch noeh
goed doet,
Die de He-bergen haat, niet dat hy van geen eerly ke byeenkomsten zou
houwen ,
Maar om die onnutte verquisting, en dat dobblen en speulen, en gulzigheit
te schouwen ,
Snyt hy die teenemaal of, en zo hebben onze Voorouders ook gedaen,
Deur dat middel Ieidenze kapitaalen op, en konden eehter met "er familie
bestaen,
Zo dat het een perzoon is van een net en burgerlyk leeven".

Maar met al die deugden, was hy, zooals wy later zullen zien ,
een zoo drooge Klaas, die 't lachen voor ijdelheid houdt, zoodat
zelden iemand minder geschikt kon zgn om een meisje te behagen.
Dit belet niet, dat de hylikmakers terstond zeer vriendelijk
worden ontvangen, want de familie van den eerzamen jonkman
was het paar in 't Kattegat zeer naar den zin.
"Zouwen wy zyn geslaeht niet kennen 1"

roept Diwertje uit:
"Dien ouwen Adriaan Pietersen dat was een eerlyk man,
Die niemand zou verongelyken, ja by had een gruwel "er van
Dat 'er onder de Broederen zo zwakken wierden gevonden,
Die "er hart an's weerelds goed zo hadden verbonden,
Dat ze deur oneerlyk gewin zochten te verrijken hunnen staet",

Buitendien weten we, dat men ieder aanbod zou aannemen om
maar van dien Jan Klaaszen af te zijn. Dit getuigt Saartje zelve:
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11et Zou myn Ouwersook niet verscheelen, hy kwam dan ook wie der maar
kwam ,
Al was ft een Beedelaer van de straet, 't zou heur alwelweezen, als ik
maar Jan Klaasen niet en nam'f.

Van de laatste ontboezeming der m oeder trekken de vrom e be-

zoekerspartj om een donker tafereelop tehangen van dekwade
praktjken,waardoor velen van de pBroederschap''zich verrjkten,
en zj insinueeren,dat Jan Klaaszen smeêvan datzelve stof is
opgeleid''.Daarop herneemtDiwertje:
11Hy myn Dochter hebben? in der eeuwigheid niet, wy houwen 't met de
vroom en ,

En zullen daar weleen schot veur schieten,zie daerik zeg 'tzo ik hetmien y
Dat ik 'er liever na 't Kerkhofzag draagen, eerik toe zouw laeten, dat dit
zou geschiên:
Zulken ondeugenden hoop, die aller goed met bedrog en knevelary hebben
gewonnen,
W atwaarenzenoch overweinigjaaren?Ze hebbenimm ersm etnietbegonnen .
En nou is men e1k te ryk,in kostelykheid en pracht.

HoorTjerk Henderikse,alheeftmen ftzo breed niet,zo houw ik noch veel
van een eerelyk geslacht,
Dat m en zyn H oofd by elk een vry en veilig m ag opsteeken''.

Ook de Vader is m et het aanzoek ingenomen,en hj meettegen
devrienden degeldswaardezjnerdochter n0g albreed uit, ofschoon

'tmaar pwereldsche dingen''zjn.
Als de toestemming gegeven is en de boodschappers vertrokken
Zi
J-n , wordt de dochter onderhanden genom en ; en hoe hard de
ouders jegenshaarzjn,bljktui
tde verklaring van beiden.
lan .Tasperz.

q

s/k wi
l
jedatwelzeggen, Saartje, zojy zo voortgaatmetjou eerlyk geslagt

dus te schennen,

Datik jevan deuzeuurofveur myn kind nietze1kennen.
En alkwamjete vervallen totdeuiterstearmoedeen elend,
Zo gelik geen meerder barmhertigheid metje hebben a1s had ikjenooit
gekend.

Dlwerfe.
En alzag ik ze van hongervergaen,ja zo,datzenieteen woordkon uiten,
En ik konder met een stuk brood helpen,zo zalik 'ermyn trezoorveursluiten.
Laetze met Jan Klaasen dan an de wind loopen, gelyk dat welmeer beurd
en dagelyks geschiedo.
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'tMeisje kan die harde behandeling nietlangerverdragen, noch
11Alle dagen in zulken rusie en onrust te leeven''.

Zi
j belooft niet te zullen trouwen zonderhaarvaders zvolkomen
konsent'';maarzi
j wi1nietgedwongen worden.
W el neen,herneemt de moedert
1,Dwingen,eihoor,hoe averegts,en hoe verkeerd datze dattrekt,

Isdatdwingen?jou hetbestveurtehouwen?
Daer men so klaar jou bederfin ziet,jy zultna onzesin,en nietna
jou zin trouwen''.

Dat Saartje hiernietveelzin in had,zalmen begrjpen.Haar
Dinnaar weet haar dan ook over te halen om zieh nietteverzetten

tegen hetbezigen van een huismiddeltje,dathare ouderswelzou
noodzaken, hunne toestemming t0thethuweljk te geven.Zoo zj
nog weifelt, het is vooral, om dat het peen geroep maken'' z0u en

een klank geeven over deheele stad'';maarook een beetje Om
den indruk , dien het op haar moeder z0u maken.
1,Ik vrees dat 'et 'er an *er zinnen zalgaen, in der eeuwigheid ze1 ze
ft nietvergeeten''.

Ofschoon ze, volgens haar eigen vader, wat al te plosse zinnen''

had, en de meid haar nog vrj wat erger verwjt doet,zietze
toch tegen den gewaagden stap op; maar Martyntje de pbesteedster'',die er tevenshetbedrjfvan koppelaarsterbj waarnam ,en
met pvyftig dukatons'' door Jan Klaaszen voor zich gewonnen was?
weet haar door allerlei drogredenen te beduiden , datniem and haar

Xiet onhebbelyks''zou kunnen verwjten.Saartje isevenwel nog
niet volkom en gerust, en ontdekt het beraamde plan aan haar

Xgebuurtjes'' Marritje Jacobs en Grietje Pieters,die 'twe1 zeen
overstoutbestaan''noemen,maar toch,omdatzjertoegedwongen
wordt door de prechte steiloorigheid van 'er Ouwers'', haar voornemen niet ontraden , en beloven , a1s de oude lui heel boos

mochten zi
jn,voorhaarin debreste springen.
,,Ga j
y

dermaerzo op an,Saartje, en komt'et'ertoe,beroepje slechtsop

ons,wy zellen ze welzien ter neer te zetten.
En ook alle beimet fatzoen,en goede redenen ondergaenf'.

Dat geeft het meisje moed:en haar voornemen om zich aan de
onaangenaamheden van het ouderljk huis te onttrekken, wordt

zAx xswwszsx-''

462

5

nietweinig versterkt,alshaarmoeder haar over'tlang uitbljven
weer hard behandelt.

De sgebuurtjes''doen haar best de zaak van Jan Klaaszen bj
Diwertje te bepleiten. Zj maken haar opmerkzaam ,dat men de
volgehouden weigering nog wel eens zou kunnen sbeschrjen'':
wie weet, watdejongeluiuitbaloorigheid ,erwe1durven onderwinden en bestaen''; en de gezondheid van haar kind kon er wel

eens erg onder ljden. Ditwordtmetvoorbeelden gestaafd.Maar
Diwertje antwoordta1s ,een onverzettelyke vrouw'':
11Daar kreunewe ons niet an, word ze 'er al do1 om, zo wou ik 'er noch
liever opsluiten,
Dan datik zou zien, datze an Jan Klaasen trouwen zou''.

Zi
j kri
jgtdaarop van Marritje t0tbescheid:
11Dan moetjeverwachten wat*ervan komen zal,lichtzeljenochwelwenschen
om die dag te mogen zien'';

maar trotseert met een pdat moet zjn beloop hebben!'' alle gebeurljkheden.Overdiesrechtestyfkoppigheid''zjndebuurvrouwtjes
zoo ontsticht,datGrietje uitroept:
s/k ze
g

dat dejonge 1ui we1hebben gedaen, dat ze 'erzaak op die wys
hebben angeleid,

En ik mien a1s den bommelnou uitbreekt,datmen Diwertje vry gemakkelyker zel kennen beleezen''.

Is het publiek zoodoende dubbel en dwars verwittigd, dat de

onverstaùdige onverzetteljkheid deroudersgrootendeelsschuld was
van 't geen stond te gebeuren,- en er is al een tip opgelicht
van den sluier,die voor ons nog 't geheim bedekt:- hetoptreden

van den KwakerReynier Adriaenszzelfiswelgeschiktom Saartje
te verontschuldigen,alszj allesdoetom maarvan hem verlostte
bljven.Geen meisjez0uhem willenhebben.Ziehierh0evermakeljk
(
le Dichter hem voor ons doet optreden:
Relnler Adriaensz.
11Ja wel!kan dat de liefde doen,ik zeg 'tzyn w onderlyke dingen!
Hoe krachtig dat ik 'er in den geesttegen stry, nochtans hetvlels schynt
me te dwingen.
En wi1ik het van me wegwerpen,a1s een waerelds en tydelyk bedryf,
Zo komt hetvleis,en verwektzulken orkaan,en barning in men lyf,
Datik,alseen vuur,of een oven schyn te blaaken.
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En nou ik 'erin ben,wat raed om *er uitte raaken?
Zie ik moetbekennen, dat'er iets inwendig by men is,datme wederhoud,
En daerom denk ik dan weer by me zelven 't isimmers gien zonde dat men
trouwd.
Hoeweldatde reinigheid veulvolmaaktheid wordt toegeschreeven :
Maar ik denk datze my en de restslachten, dat de meesten diein schyn,en
de minste in der daad heleeven.
Zie,ik spreek nu in myn swakheid,als deur den vleesche verrukt:
En nou ik die prikkeling,en 'tgeen my noch meerder drukt
Niet wederstaen kan,zo is het zo ver metme gekoomen,
Datde geestteenemaelverzwakt is, en *t vleis de overhand heeftgenoomen,
Zo datzk het by me zelven nu zo heb overleid,
Om fer over heen te stappen,en voegen my an de kantvan devleizelykheid:
Te meer,daar is men peetLysbet die me alle dagen an ft oorleid teteemen,
Hoor,Reinier Adriaanse,zeidze, hyl
ikke moet
je,vaAr,ofalmyn kostelyke

goedjeze1vervreemen:
Zojy geen erfgenaam krygt,vervalthethielan een andfrekant;
Gelyk an de Kindren van W alligje Symes, en Lobberig Krimpsin Water
land:

AchterZusterlingskei
jeren,die'ervastop leeg gaen en luyeren,
Daerom volgtmen raedt,en gaetnou zo zachjesiensheen kui
jeren,
Hetspoorisalgemaakt,en van deuze driehebjenoch dekeur:
O5enaerMarten Jacobsdochterwiltgaen,op de Braak in degouwe Steur,
Ofnaer'tW eeuwtjein de rykebuurt,in de driegroeneFuiken,
Ofnaer Jan Jasperses dochter,in 't Kattegat,in de zes stiene kruiken,
Datis ien eerlyk m an ,en w e1 de m inste in pracht,

En datwintuit,vaêr,watje doet,ziettoch nae ien eerlyk geslacht.
Delesten heb ikjetoegelesd,alsje daerkend an raaken,
En ik heb'tdeuzen dag de vrinden ook albekend doen maaken,
Daer zou ik nou iens heengaen,m aar evenweldit's er van,

'tMeisjeisvry watwulps,en gaeren an de man,
En daerbyjonk,en datjonk iswilgemeenlyk we1watmallen.
Nou, terwylmen de geestzo krachtig 'er nietvan en getuigd, wie weethoe
't noch uitzalvallen''.

In hetgesprek,dathj weldra metSaartje heeft,isde vrjerz0o
droog en z0o dwaas voorgesteld, als maar immer mogeljk.Men
hoorejh0e hj,na lang aarzelen, haarten huweljk vraagt.Hj
heeft haar herinnerd, dat ,de vrinden'' de zaak al beklonken

hadden: en als zj daarop antwoordt, dat dit haar niet raakt,
herneemthj:
o,niettemin hoop ik datje'tvan krachten waerdezelthouwen.
,,Zo,z
En om alleydelewoorden,die men in 'tvri
len gewoon is,te schouwen,
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Gelyk alle andre ontugtigheid, die men dan gemeenlyk wel doed,

Geheelen alverby te gaen,wantzietSaartjeJans,datstryd tenemaeltegens
m yn gem oed,

Zo kom ikjeverzoeken,en datin deugd en eeren,
En terwylmyn Geestgetuigd om jou vleiste begeeren,
Zo kom ik u men zelfs eerbiediglik bieden an,

Op datgy mogtworden myn echtevrouw,en ikjou wettelyke man,
Om alzo te zamen dit aardsche deel vruchtbaerlyk te beleeven''.

De geestisbi
j haar intusschen pzo vaerdig niet''; maar,zegtze,
1,M aer zo veul als me die totnoch toe getuigd, is 'tmaer verlooren arbeid'f.

Hj neemtdatn0g alkalmpjesop en vertrekt.
Door dit bezoek zjn nu ook alle bezwaren van Saartje opgeheven; en op hetzelfde oogenblik verschjnt Martyntje met Jan
Klaaszen, de laatste als dienstm eid verkleed, om de plaats van

hetweggezonden Lyntje in te nemen.
Moeder Diwertje was tegen den gevreesden minnaar op hare
hoede: zj had den luifelvan hethuislaten afbreken, puitvrees
ofhyzebeklimmen mogt'',wanthj iseen gevaarljk sujet:
11
Hi
jzou tegen ien muuropvliegen, en wathy gryptdathoud hy vasf'.

Alaar tegen de meid heeftzj geen argwaan,ofschoon ze, a1szj
haarwataandachtigerbekeken had,z0u bemerkthebbenjdatzj
oogen had palseen valk'',en alhaaraan de kinbegontekrjgen.
Zj meende hetalheelwjsoverlegd te hebben om alle aanslagen
van Jan Klaaszen te voorkomen t door de nieuw e dienstm aagd te

gelasten alle nachten Saartje's slaapkamer te deelen;en zj bindt
haar op 'thart toch voortdurend een o0g in 't zeilte houden.

In het derde bedrjf breekt de bom los. Eerstbljkt, dathet
nieuwe dienstmeisje alles verkeerd doet, palliens ofze 'erleeven
geen huiswerk had gedaen''5 en dat geeft aanleiding tot een paar

potsierljke tooneelen.Maar eindeljk verteltdebuurvrouw watde
oorzaak der onhandigheid van de m eid is, en: ?,Een knecht, een

knecht!'' is al watDiwertje kan uitbrengen. Dat de beleedigde
ouders hunne aandoening lucht geven in geen malsche woorden ,
kan ons niet verwonderen. Te vergeefs vragen de schuldigen ver-

gifenis.Eindeljk weet Saartje er niets beters op te vinden dan
Eauw te vallen, en dan slaatde schrik de m oeder terstond Om 't
hart, niettegenstaande ze vroeger in hare onstuimigheid er op ge-
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brald had,dat zj hare dochternog lieverd00d z0u zien dan ze
aan Jan Klaaszen te geven.Zj smeektnu debuurvrouw:
3,Och1MaritjeJacobs,terwyl'tnou zoleid,woujemen man nuwatzoeken
te beleezen''.
&

J'an Jaspersz verzet zich niet, en nadat hj Jan Klaaszen zjne
plichten heeft voorgehouden, volgt de ouderljke toestemming tot
hethuweljk.
Ik vertrouw dat de wat uitvoerige en toch n0g zo0 vluchtige
echets hare rechtvaardiging vindt in het talent, waarvan het stuk

getuigt.Er bljkttoch uit,datwj hier een wezenljk en degeljk
bewerktbljspelaantrofen.Detoestand iscomisch en in de schildering derbjzonderheden streeftAsseljn Bredero gelukkig op zj.
Nietalleen zjn alle tooneelen levendig ennatuurljk,en dedialoog
vloeiend,o0k de verschillende personageszjn metzorg en buitengewoon talent geteekend.
H0e m en methet stuk was ingenomen,en hoe plastisch de personen daarin geteekend waren, leert de omstandigheid, dat de
geestige schilder Troostgemakkeljk de voornaamstetooneelen door

zjneuitmuntendeteekenpen terug wisttegeven 1).
En ieder zal licht begrjpen, dat de comische indruk bj de
vertooning volkomen was: maar juistdie levendigheid van voorstelling gaf aanleiding tot groot schandaal. De vrom en verweten

den Dichter, dat hj bekende personen naar den lyve had gekonterfeit; m en woelde zoo, dat door Burgem eesters aan de rpaskwilleuze klucht'' Xtot naader order het Tooneel ontzeyd''werd. Dit

noopte Asseljn, toen alpeen man van hoogejaren'',hetstuk te
doen drukken en zich in eene voorrede te verantwoorden (6 Defember 1682).Hj verklaartdaarin,datditbljspel,nietdan rpuur
verdichtzel'' bevatte, pzonder dalderm inste gedagten te hebben ,

van door de Perzoon van Jan Klaasz. of d'andere Perzonaadjes
ymand te verbeelden1 of tebetekenen''. Zjn er, zoobesloothj,
Ozynder eenige die zig dit aantrekken,of toe eigenen, die stellen
zich zelfs,en wy niet ten toon''.

1) Ziehierover:A.lsing,.lan Klaaszen enanderekluchtspelen aand6Acnd
van Troostgeschetst,'s-Gravenhage, 1879.
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BEOORDEELING YAN NJAN KLAASZEN.11

De exemplaren van dien druk waren spoedig svoor ses stuyvers
't stuk''uitverkocht, en ta1 van andere uitgaven volgden.

Nu werden er allerlei boekjes tegen hem uitgegeven 1), die
hoogstplatzjnjen nietveelom 'tljfhebben.Men vroegdaarin,
Dof het Thomas Asselyn vry stond, ieders gebreken en m isslagen
OP het tooneel ten toon te stellen! Een groote onbeschofte onbe-

schaamdheid voor een man, die, zo hy het Tydboek van zjn
leven eensopen slaat, en zjn bedrjven naziet,genoeghzaam aan
en in zich zelf,za1 vinden te berispen''.
M en beweerde, dat in den druk de ergerljkste plaatsen waren
w eggelaten en rwel zestien passagien veranderd''; m aar er was
genoeg aanstooteljks in het stuk overgebleven, dat vooral 0ok

daarom seen ergerljk ontwerp''was,omdatdejeugd eruitkon
leeren seen nieuwd kunsje, kwansuis beteralsmetmalkanderen
door teloopen,om hun Oudershuiste onteeren, en in spjtvan
alle schuldige en noodigevoorzorg,huneigenroekelozezintedoen''
.

Dit alles zou onswaarschjnljk nog geene aanleiding geven om
het stuk te veroordeelen : toch lokt het eene ernstige opmerking

uit.Men staatnameljk verbaasd over de omwenteling in devolkszeden en zelfs in het volkskarakter, die hier valt waar te nem en.

De oudersvan hetmeisje hebben zich weliswaarhetongeval,
dat hen treft, door eigen gebreken op den hals gehaald , en die

gebreken zjn op comische wjze geschilderd:vooralde overdreven
nettigheid der moeder en hare behoefte om in huis den baas te

spelen, waardoor zj haar Saartje van zich vervreemdt en ruim
baan maakt voor eene nieuwe dienstmeid; niet minder de stjfhoofdigheid van beide ouders om liever elk anderdanJanK laaszen

t0t hun schoonzoon te kiezen, niettegenstaande zj het daaruit
voortspruitend ongeluk hunner dochteren hunneeigen ongelegenhei;
konden voorzien.M aar met dat al is er iets,dat 0ns doetaarzelen

1) In de jyNaamrol van Ned.tooneelspellen'' van Van der Marck vindt
men,bl.42,de volgenden vermeld,waarvan ik alleen heteerste ken:
11Jan Claesz Blyspel, nevens de samenspraeck en antwoord op de samenspraak,Kristali
jne Bril,en Verdrag ofVredeschrift.
j,l
tlucht-praetjen van derbedeckeli
jckeHoeren,gedruktachterSlok.op,daar
de Boeren Schi
jten,so so,so.
stdri
jvende so so,ofdeKluchtvan 'tNickers-praetl
-en''.Zieover
,:De gee
deze en andere:W orp,t.a.p.70--::.
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die oudjes van ganscher harte uit te lachen. Onweerstaanbaar
dringt de gedachte zich aan ons op, dat in dit echtpaar een

vroeger tjdperk van Hollandsche zeden en gewoonten, ja, het
Out
lhollandsch karakterzelfwordtbelacheljk gemaakt.
Z0o Diwertje wat rap isom woorden te gebfuiken, die zeniet
heel goed verantwoorden kan,dan spruit dit voort uit een gebrek

aan maatschappeljke beschaving,datvooralaan een nog nietlang
verleden tjdperk eigen was. Buiten netheid en een onbesproken
naam heeft zj geene idealen.De eerste moge zich gehandhaafd?
en eene eeuw later nog het type van M artha De Harde opgeleverd
hebben; aan den laatste begon men op het eind der zeventiende

eeuw,naarhetschjnt,alminderte hechten.Geld ving aan ieder
gebrek te vergulden en werd de spil,waar alles om draaide. M en

hoore Grietje Pieters:
11Zou men nou naer geslacht zien? naer geslacht zien? wis nietkind, die
bekken zyn allang hersteld;

Doetderondevry overal,'twoord datje mekaârin 'toorbyt,isgeld;
Geld,geld is de leus,'tgeld gaetvoor alle zaaken,
Daer dat is,gaetmen voort, daer de andre zitten en kyken en kennen niet
an de man raaken.

Praatjenou van geslacht? ik staedatmetjetoe,kan men ftallebeinaerzyn
zin bekoom en,
Ik zouder meê thuis weezen, m aar a1s'tanders nieten kan, behoorde m en
van gien zwaerigheid te droomen.

Jan Klaasen heteen schoon kapitaal,Diwertje''.
Dit toont OP zichzelf reeds eene verslapping van zeden ; m aar die

bljkt o0k van elders.Men denke slechts aan de streken van den
njveren stand, welke ons Tjerk Hendrikse, en evenzeer Jan
Klaaszen blootlegt, als b.v. de laatste onseen kjkje geefti
n de
winkelszjnerverwanten:
::ll
aer zel
je grofgryne en

sargje de damesvinden,en alandfre stofen naar
advenant;

Maarik wiljeraede weltoe tezien, wantzehebben zomtydsstukken diein
de verfofin de pars zyn verbrand,
Neemd het ook zo ligt niet op 'er woord, want ze vallen zo watruim van
geweeten;

En a1sJe'talgekochtheb,zo pastwelop 'erhanden,ziet,zezyn zoheel
pluisniet in *tm eeten.

Zo datik je ditzeggen wil,koopje wat,pastdat
leveurje ziet-''
ô0*
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Z00 waren ze niet allen, en Martyntje, die dus gewaarschuwd
was, kent er nog anderen ,
Dat zyn eerlyke lui,die in de koopmanschap zyn bedreeven,
Die men op *er woord gelooven mag,en e1k hetzyn durven geevenf'.

Maar de oneerljkheid beginthethoofd op te steken,en dathangt
zeker sam en met de toenemende weelderige levenswjs,waarophier
ook enkeletoespelingen voorkomen.Dieleiddebjdeanderestanden
t0t uitspattingen, waarin eene ontboezeming van de koppelaarster

onsinwjdt.Yan 'tverschalken van jongedochters,zegtze,
11O,watzou ik een registervan diergelykeloopjeskunnen op tellen!
Daerheb ik weêreenkrytertjetotmynentekregenom inWaterlandtebestellen!
DatW aterland,datW aterland!keyeren datweetwat!
Nou, dit is *er of, het neemt weêr veul quaede corruptie, zwaere zinkingen
weg uit de stad,
Daerom isftook vastgesteld,gelyk ik heb hooren zeggen,
Als datze Buiksloot tot Nieuwendam toe zullen uitleggen,
Zo neemt dat woelen toe,en zo groeid die neel'ing an,
En dat zo bedektelyk,dat de M an niet weet van de V rouw ,noch de Vrouw
van de M an.
Daerom ,dat ik klappen wou,daer zou watuitkomen,zou ik mienen,
En dat 's de reeden,datze my alle rykkelyk van klink klank kloribusmoeten
geeven,zelik 'er trouw dienen;

En alzeg ik 'tzelfs,watis'erook almeenig meisjeen iongman dien ik op
deuze wys bestel,
En zelden neem ik ietvoor,ofaltyd lukt'etm yn wel.
Ik heb 'et ook zo drok,dat ik 'er mooy en rykelik kan van leeven :
En al had ik vier lyven,ik zouze altemaelwerk kunnen geeven''.

Dat was anders dan toen de Spaansche Brabander uitriep:
11Zemer 't gemeyne Volck is hier we1 rouw en fel,
Ten maeckt geen onderscheit in een pompeuse ziel,
En eenen grooven fiel,die simpel,slecht en sotis;
Zekers ick bedruyfmay dat hier hetVolck soo bot is'-.

Dien veranderden maatschappeljken toestand heeft Asseljn in
zjne stukken trouw weergegeven.Maarzoohierdevromenvanden
ouden stempelbelacheljk gemaakt,en doorden guitJanKlaaszen,
m et instem ming van de geheele buurt,bedrogen worden ,de Dichter
bedoelde daarmee toch niets anders dan een gullen lach teontlokken
door dartele speling met comische toestanden : niet de verdediging

ofaanprjzing van hetkwaad.Dit bljktduideljkuittweevervolgen

VERVOLGEN OP

,JAN KLAASZEN.11
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op ditstuk,Kraambed,PJ kandeel-maalran z
% c?'(# Jans,rrouw
van Jan Klaaszen (30Dec.1683,1684j1727),endeEohtscheiding
vanJanKlaanz.en Sccrt
,
jeJhs,
s''getiteld (1685),waarin hjdezelfde
personages ten tooneele voert,en nu doet zien,waterwe1worden

moest van een huweljk onderzoodanige omstandigheden geslofen.
Jan Klaaszen is van kwaad tot erger vervallen. Hj heeftzi
ch
het mom der Godzaligheid omgehangen, en eerst eene eerljke
dochter bedrogen, die haar va1 besterft; dan ten koste van zjn
schoonvader allerlei oplichterjen gepleegd, zoodat hj eindeljk,
onder een toeloop van duizenden menschen,die, zjn eigen femelachtigen toon parodiëerend,riepen:sweldatisgoed,datisgoed!''

naarde gjzeling gebrachtwerd,wanthj was
11By 't Ouwe France Padtin de morgen stond by een getrouwde Vrouw op
'tbed betrapt,

Die er Man na Koninkxbergen was,om daer wat orden op zi
jn zaken te
stellen''@

En Saartje had zich ook laten beheerschen doorharelosse natuur:zj eindigtmetdoorte gaan metzekeren Dr.Gardenier.
Geen wonder datDiwertje in deze klachtlosbarst:
11Ziet keieren, dat komd er van trouwen, e1k neem d er een exempelaan,

geli
jkjy hierziet,
En dat volgd er op als men zo hartnekkig zi
jn eigen hoofd wilvolgen, en
lopen alwillensin zi
jn verdriet:
En datmen nietwilgeraden zi
jn, wathebben wy we1weersgedaan om het
te keeren,en te stuiten?

Maar neen, men praktizeerden daar een kunsje,waardoor dien bedrieger,
die guitder guiten ,

Totzi
jnvoornemenkwam ,enzoheeftmenonsschandeli
jkbedrogenenmisleid''.

Uitdie stukken bljkt,hoe grootdepopulariteitvanJanKlaaszen
w as,die aan den banvloek van Burgemeesteren had w eten te ont-

komen. Dit bljktook n0g uitDe Schynheilige Frpsfvg,welk stuk
op den titel dit toevoegsel verm eldt: rm et de uitvaard van Jan

Jasperzen,vadervan Saartje Jans''.Diebegrafenis nameljkwordt
bediend door een der hoofdpersonen uit het stuk, Barend van
Dockum , saanspreeker ter begrafenisse''. M en ziet er uit, dat het

publiek in de familiebelangstelde.W jvernemenhierooknog,hoe
hetmetde beide hoofdfguren aEiep.Alsdetjdingismedegedeeld,
dat Jan Jasperzen shet zo heeft afgeleid'', zegt de een ,
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Hoe ze1hetDiewertjestellen?
Fcn Dockum.

Diehetnoch een lyfrentje inkomen daarze hetmeêze1konnen strekken,
Maarvan SaartjeJans,daartrekken devrinden dehanden hielvan,
En zederd dat'erdatDoktertjeverliet,iszegeweestschierveuralleman.
Tr#nLie.
Dat was ook een vagebond, eerst'erte verlei
jen,en daarnazo schandeli
jk
weêr te verlaaten.
Fcn Dockum.
En nou,zeggenze,houd zy hetmet een Sargiantvan de soldaaten.

Maarhetzoontjevan Jan Klazen,nadatik heb verstaan,
Dat nemen de vrinden na haar,en daar zullen zy meê beraAn,
En 't zelven in de W yk ofte Haarlem School besteeden.

Grietie.
M aar,wathoort m en van Jan Klazen toch?
Fcn Dockum'.
Jan Klazen die isal lang in Oostindiën op Batavia in 't siekhuis overledene'.

Uitditallesbljktduideljk,dathetnietindebedoelingdesDichters
lag om oudhollandsche deugd te bespotten. Integendeel, in het

laatstestuk legthj Grietje deze woorden in den mond:
Daar spreek je recht in,moêr,dat deezeeeuw van de voorgaandegeheel
is ontaard,
En dat we tegenwoordig een zeer bedorven tyd beleeven,

En gelykje wel zegt, dat ditalleen de kwade opvoeding moetworden toegeschreven''.

Het Kraambed van Sccrlj: Janu,hoewel het nietdeverdienste
van het eerste bljspel bezit,getuigt nog van desschri
.jversonloochenbaarcomisch talent) datin de Echtscheiding merkeljk aan
het tanen is.
Uit het een en ander za1 men ontwaren, dataan Th.Asseljn
geene plaats in de geschiedenis onzer Letteren m ocht worden onthouden. Heeft hj als comisch Dichter de Kunst al met geene
reuzenstappen vooruitgebrachtthj heeft toch verscheilen stukken

geschreventdie ietsmeer zjn dan oppervlakkigekluchten,ja:die
recht hebben op den naam van com ldie de mœurs. Een daarvan

heeft zich, om de voortrefeljke bewerking,in een welverdienden
roem mogen verheugen.
Thomas Asseljn was de wegbereider voor Pieter Langendjk;

maar die behoort,a1sgezegd is,toteen volgend tjdperk.
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W j zjn aan het eind gekomen van 0nstafereelderkunstontwikkeling van het Nederlandsche Yolk in de zeventiende eeuw.

Vergeljken we dittjdperk methetvorige,dan zien wj,dateene
groote Omwenteling is t0t stand gekomen,voorbereiddoordedidactische dichters der m iddeleeuwen ,en voltooid door de Renaissance
en de H ervorming)onder den invloed van de grooteontdekkingen,

dieheteind van devjftiende eeuw kenmerkten.
De individueele geest is ontwaakt:en geprikkeld doorde geweldige gebeurtenissen,diedenationalezelfstandigheidhebbengebaardt
neemt die geest eene ongekende vlucht. De volksenergie verovert

vrjheid,welvaart, machten aanzien.De nationale dichters,door
diezelfde aandriftgedreven,zingen onsterfeljke zangen.
Geeft in de middeleeuwen het Zuiden den toon aan,thanstreedt

het Noorden op den voorgrond; maar de zuideljke invloed bljft
zich doen gevoelen.Evenalsonze grootste staatslieden uitdattjdperk der grootsche worsteling,met lutteluitzonderingen, uit Brabantsch en Vlaamsch bloed gesproten waren, zoo stamm en ook

onzevoortreFeljksteDichtersuithetbloeitjdperk,datwjbeschouwden,uit dezelfde gewesten.En onder hen de PrinsonzerDichters,
JoostVan den V ondel.M aar toch ,ze waren H ollanders geworden
m et hart en ziel; ze bezongen wat hier de gemoederen in beweging
bracht en de polsen deed kloppen. Hunne lauwers groenden op
H olland's bodem en Noord-Nederland heeft in de eerste plaatsrecht
.op de e
rfenis van hunnen roem .

De meesten,zi
j wier namen vooral zjn bljven leven, Waren
zonen der Renaissance en voorstanders van den classieken vorm .
H ad dit zjne goede zjde wegens de kuisching van den smaak,

die erontegenzeggeljk doorbevorderd werd,de schaduwkantvalt
misschien n0g sterker in het oog. H et invoeren der heidensche
Goden in onze poëzie werkte het gebruik van zinledige klanken in
de hand,en m aakte tevensonzeverhevensteDichtersonverstaanbaar
voor het volk. De classieke opleiding der Patriciërs deed tasschen

hen en de Plebejerseene klove ontstaan, diezich meer en meer
moestverwjden;en toen men in hetbegin der eeuw pogen wilde
de wetenschap onderhetvolk te brengen,waren hethoofdzakeljk
de Predikanten , die zich daartegen hebben verzet. W aardeeenhei;
van ontwikkeling zöö wordt verbroken , m oet de beschaving en

veredeling van het Volk schade ljden.De geschiedenis van het
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tooneel levertdaarvan hetduideljkstebewjs. De menigteis kjkgraag ; vandaar dat het romantische tooneelspel hier al sedert de
middeleeuwen gewild w as. Op het tooneel heeft het Romantism e
den strjd tegen het m eer rhetorische Classicisme het langstvolge-

houden.W j hebben dien strjd trachten te schetsen?en zjn ten
slotte getuige geweest van den val van het romantische Drama,
m aar tevens ook van ons tooneel. W eldra van de sympathie der
verfjnde Renaissancemannen en der neusoptrekkende Patriciërs
verstoken , en aan zichzelf overgelaten , moest het we1verwilderen.

En hoeverditgaan kon,zien wj aan de Klucht.Maardegeschiedenis leert ons tevens, dat er nog iets anders was, dat hetdram atisch leven ten onzent m oest verstikken : dramatische vormkracht
schjntons ontzegd. Toen hetRenaissance-classicismezich nietOP
de planken kon handhaven , om dat hetmiste, wathetpubliek boeity
ging 0ok het Rom antische Drama a1s uiting van den nationalen

geestte niet.W j moesten onsmetvertalingen behelpen,diedoorgaans slecht van m aaksel, daarenboven stukken op de planken

brachten, van aanleg en inhoud zoo on-llollandsch mogeljk. En
toen de m ode ons w eer in het Fransch-classieke gareel dwong ,

deed men zelfsgeene poging om oorspronkeljktezjn,ja,ditwerd
zelfsuitdrukkeljk afgeraden.Sederidien tjd heeftonstooneelvan
vertalingen geleefd , en het is zeer de vraag , of dit, met onzen
aanleg ,wel ooit anders za1 worden.

Eindeljk vraagt men: hoe gedroeg zich hetpubliek tegenover
de Dichters? Hetantwoord is nietmoeiljk: Cats'Godzalig maar
doorgaans volkomen onpoëtisch gekwezel werd in tienduizenden

van exemplaren verslonden:bj de hooge vluchtvan Vondelbleel
men koud.W anneer de geestdriftzou verkoeld zjn en de middelmatigheid met haar knutselend gerjmelde plaatsder dichterljke
geesten had ingenomen,kon hetnietanders,Ofstichteljkheid en
langwjlig gefemelmoesten hetlgeestesvoedseldermiddelmatigheid
worden.

Verheugen wj er ons in, dat in hetbeste tjdperk derzeventiende eeuw het waarachtig dichtvuur althans eenigen Nederlanders

de borst geblaakt heeft, en laven wj ons aan de krachtige en
liefeljke uitingen van hun genie.Deletterkundederzeventiende
eeuw isen bljfteenebron van aesthetisch genot.
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Brittannicus(Racine's),1,197;lI,441.

Blommaert(Ph.),11,108.
Bljspel,I,281;11,440.
Boccacio,1, 29.
Boeck-maeck-lust,11, 106.

Boekholt(Baltes),1I)408.
Bogaert (A.
.),II,448.
Boileau,11,448.

Boot(J.C.G.)jDe Lat.brieven
Huygens, I,331; 11, 49,

Borchgrave (Em.De),II)54.

Broekhuizen (Joan Yan),lI,365.
Broershert(A.Leeuw's),11,447.
Brosterhuysen (J.),I,315,316.
Brouwers(J.W .),11,277.
Bruiloftsdichten (Vondel's),11j173.
Burger-dichtersj11, 115.

Burgh (J. Yan der), I, 292, 3154
316j332.

BurmannusSecundus(P.)jIj58,329,
331, 335.
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BRUYLOFTS--DAREIDE.

Bruylofts Bancket, I,48.

Clercq (W illem De),1,308.
Bjdragen enz.(G.Penon's),I,332; Clucht van ClaesKlick ,I, 291,364.
1I,4,53,111,119,133,160, 229, Cl
uys-W erck(Huygens'),I1,27j71y
335,338,339,340,344,345,346t 75,79, 88.
348, 349j318,447.
Cohn,I9 80.

Bjns (Anna)jIj31.

ComedievanIsraël(Coornhert'slj1,29.
lComische(Het)jI,280.
C.
ComischeDrama(Het),1,280;II,441.
Comisch intermezzo (Het),I,224.
Cabel
jau (J.),11,435.
Commelin, Beschr.van Amsterdam y
Calckman (J.J.),11, 105I,128,132,161,185,188.
Calderon,II,390,391.
Commines(Ph.De),I,40.
Campanus(M.)zie M.Yan Yelden. Concetti,11,1639406.
Campen (N.Yan),I,192.
Conincq (Fred.De),II,387.
Camphuysen (D-Rz.),11j4,126. Constantiniade (Yondel's),11,159.
Canjonele (J.De),11#441.
Constantjn de Groote (Bernagie's),
CarelvanCastilien(Yoskuyl's),1,187. 11,449.
Cassandra (Rodenburg's),1,125. Constantjntje(Vondel's),11,199.
Cassandre,11,404,406.
Coomans (Johanna),11,9,12,34.
Casimier (K.Questiers'),11,391. Coppenol(A.Yan),11j419,420.
CatalogusderVondel-Tentoonstelling, Coornhert(D.Yz.),I,25,42.
1, 188;11, 144,335, 338.

Corneille, 1, 197;11, 73,415, 416,

Cato (Addison's),11,441.
417,436.
Cats(Jacob).1,344;11,8,13,20j Corver(M.),II,401.
83,84,129,141.
Coster(Sam.),I),56,85,99,128,134,
Cats'Gedichten,11, 32,42.

135,139:151,175,316,363;I1,386.

Cats'standpuntindekunst,IIj35,42. Costesdela Calprenède,11,404.
Cats'karakter 11,22, 31,141.

Costuum op het tooneel, I,366.

CeliatRodenburg's),I,112,124,126, Couranten,Ij351.
272, 273;11, 1s8.

Crebillon,11,441.

Charpentier(J.P.),11,399,405,408. Critiek (Roeping der),11j213.
ChristlicheEthik(Culman's),11,302. Critiek (Gebrekkige),11,219.
Cid (Heemskerck's),11,401.
Culman (J.),11,302.
Cinna (Corneille's)Ij197;11,441. Cyrus,II,404.
Citters(J.J.de W itte Yan),I,83,
290;1I,331.
Classicisme, I, 12, 310;11,3.

D.

Classiek en Romantisch Drama, Ij Daget uten Oosten (Bredero's Het),
84, 373.

Clee(R.La),11,419.
Clélie,11,404.
Cléopatre,11,404.

1,229,231.

Dagh-W erck (Huygens'),11j95.
Damme (Is.Yan),1,187.
Dareide (Starter's)jI,93.

DATHEEN S--ENGELSCHE.

4;7

Datheen'sPsalmberjming,11,130. Dousa (J.),1,5s.
Daudet(Alph.),11,408.
Dozy (Ch.M.),I,88,314.
David inBallingschap(Yondel's),l1, Drama (Aard van het), 1,195,101.
288.
Droncken Heyn (Ogier's)9lI,387.
Davidherstelt(Yondel's),I,264;11, DronkkenHansje(Fockens'),II,447.
289.
Droste (C.),I,342;II,410.
Debauchant(Bernagie's),1I,450. Daarte (Francisca),I,315.
Declameeren,1,366.
DubbelenEnkel(J.Blasius'),lI,423.
Decker (Jerem.De),11,106,115. Dubbels (P.),1I,440.
Decoratiefvan denSchouwburg,1,361. Duisterheidin Oudaen'sgedichten,1Ij

Decretum Horribile(Yondel's),1I,139. 351.
Deftigheid,J,13.
Dullaert(J.),11,390.
Diana en Endimion(D.Lingelbach's), Duyse (Prud.Yan),I,344.
IIj440.
DuytseLier (Luyken's),II,367.
Diane (Kru1's),1,185.
DichterljkeSchoonhedenvanYondel's
E.
tooneelpoëzie, 11,324.
Dichters uitde XYlle eeuw, 1, 108; Echtscheiding van Jan Klaasz,II,469.

11,8.
Diehtgenootschappen,11, 438.

EconomischeLiedjesvanW olf enDeken,II, 407.

Dido (Pels'),11,432.
Edmunson,1I,217.
Diephout(R.Yan),11,419.
Eemd (G.Van der),1j184,211.
Dokter (De)tegen dank (N.Y.A.
,'s), Eenheden van hetDrama,I,196.
11,444.
EerlyckeTytkorting(Krul's),II,123.
DolleBruiloft(Sybant's),Ij83.
Elen (Van),11,405,406,407.
Domselaer(T.),11,424.
Eglentier(De),I,18j22,23j42j46,
Don Carelvan Castilien (Yoskuyl's), 71,79,93,97,101,102,119,130,
I, 187.

155, 160, 184,187,325; 1Ij 134.

Don Juan de Tessandier (L.DeFuy- Eglentier en Academie, I,189,216.
ter's),1I,391.
Eglentiers nieuwejaers gift (RodenDon Louis de Yargas(D.Heynk's), burg's),1,13:,205.
lI,391.
Electra (Ph.Malfart's),11,441.
Dood van Egmond en Hoorne (Asse- Electra (Sofokles'),1I,232.
ljn's),19261,11j451.
E1st(Yan der),II,128.
DoodvanNero(Haverkamp's),lI,441. Emblemata (D.Heins'),I,65.
Doodkiste voor de levenden (Cats')j EnarratioObsidionisHarlemi(Heinsii),
II, 42.

Ij62.

Doorninck (J.J.Yan),1,66.
Engelbrecht(S.),I1,424.
DoortrapteMelis(W .Hooft's),IIj444. Engelsche tooneelisten in Holland,
Dop (Moesman),II,419j423.
1,80.
Dorp(Dor.Yan),1,819;IIj58,67. Engelsche tooneelstukken nagevolgd:
Dorsten (J.C.Yan),I,187.
I,83;lI,383.
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ENGELSCHE--GOUW .

EngelscheTragedie(H.Moor's):1,186. Gebruyck en misbruyckvantydtljcke
Epigrammen (Spieghel's),I,37.
have(Coornhert's),1,30.
Epos en Drama, 1, 195.

Gebruyck of Ongebruick van 'tOrgel

Erp (Christina Van),I,73)339.
Espritfollet (L'),11,423.

(lluygens'),l1,57,86,104,112.
Gedwongen Huweljk (N. Y. A.'s),

Estilo Culto,II, 406.

Etymologeticon (Kiliaan's),1,40.
Eubeërs(Reivan),11,208.
Euphuïsme,11j406.
Eymael(11.J.),II,99,100.

11, 444.

GedwongenVriendt(1s.Vos'),I1,3901
446.
G'
eest (De) van M.G.Tengnagelin
d'anderewereld,I,101,110,168;
11, 121.

F.

Geheymen minnaar (K. Questiers'),
119 391.

Faëton(V0ndel's),1,264,364;II,209. Geldzucht(Ryndorp's),11,438.
Fallet(Gideon),1,42.
GeldzuchttDeDecker'sLofderlyll,119.
Faramond,11,404.
Gelukte List(N.Y.A.'s),11,444.
Feniciaansche(Vondel'sl,lI,307. GelykeTweelingen(De),1I,423,444.
Fielding, 11, 410.

Genle, I, 81.

Fischel(A.)j11,277.
Genootschappen (Dichtlievende), 11,
Fockens (M.),11,447.
438.
Fockens (P.),I,265.
GeeraerdtvanVelsen(Hooft's),I,77,
Focquenbroch (W .G Yan),11j448. 105,167,210,351,362;11,230.
Fontein (B.)jI,185.
Geraert van Yelsen leyende (S.SixFontein (N.),1,55,185;11,122.
tinus'),I,141.
Frederiks (J.G.),11,66,71.
Gestrafte Kroonzught (D.Heynk's),
Friesche Lusthof(Starter's),1,94. I1,390.
Fruin (R.),1,3,4,5,342;II,72,410. Geysbeek (W itsen),1,17,99,331,359;
Fuyter (L.De),11,390.
II,30,48j179,354,363,402,450.
Gheschier(P),11,128.
G.
Ghulde Vlies(L.Meyer's),11, 397,
398,415, 416,417.

Galathea (Cats'),1Ij36.
Gids (De), I, 12, 250j 215, 338,
Gallée (J. H.), I, 147, 172, 180, 339;1I,212,253,259,260.
252,317.
GierigeGeeraard(N.Y.A.'s),11,444.
Ganderax (L0uis)j11,300.
Gileyn (Yan),11,419.
Geboorte-Klocktvondel's),IIj65,183. Glasen Doctoor (De)jII,391.
G'ebrek aan scheppend vermogen,I, GeeYrouw (Bernagie's),11j450.
278,308.
Gordjn (Tooneel-),1,364.
Gebroeders (Yondel's),I,265, 3299 Gorp (Jan Van),I,41.
363,365,366,369;II,234.
Gorter(W .De),I,49.
Gebruik en Misbruik des Tooneels Gosse (E.)j11j277.
(Pels'),1j362;l1j420j443.
Geuw (J.Ter)j1j298.

GRAEF- HILMAN.
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Graef(H.De),I,391.
Heemskerck (J.Yan),11,401,441.
Graevius op Florus,I,330.
Heemskinderen(Historiedervier),11y
Gramsbergen (M.),1,83;11,447. 406.
Rranida(H00ft's),I,17,80,104,201. Heere (Lucas De),I,20.
Gravenhaaggche Bjzonderheden ('s-), Heerlyckheid der Kerke (Yondel's)y
1,81; 11,438, 442.

I1, 156.

Griane (Bredero's), I,98,136j226, Heidensche toon (Barlaeus'), I,336.
370.
p
p (Yondel's),11,162.
GriekseAntigone,11,419,425.
Heins(Zacharias),I,20.
Groebe (D.),1,333.
Heinsius(Dan.),I,9,45,55,59,215,
Oroot(H.De),1,316.
318, 344; l1, 13, 85, 214,231,
Grooten hertogevanMoskovien(C.De 282,393.
Bie's),11,391.
Heinsius(N.),I,331;II,409.
Grooten Kurieen (Th.Asseljn's),11, Hekeldichten (Vondel's),11,137.
392, 451.

He1 en Hemelvaart van Th. en 0.

Grooten Tamerlan (J. Serwouters'), (Moor's),1,186.
11,392.
Hellemans (Eleonora),1,74,339.
GrootenRobbert(P.Rixtel's),11,427. Hellwald (F.Yon),I,365.
Gratenhuys (J.)jI,102.
Helten (W .Van),11,260,450.
GrotiusTestament(Yondel's),11,15l, HelvaertvanJuno(YanArp's),1,186.
336.
Hendrik de Groote(Hooft's), I, 77,
Gryphius(A.)j11,447.
342j353.
Guarini,Ij20;j278;11,75,251. Heraclius (Corneille's),11,416.
Ruicciardini,I,5,40.
Hercules in Trachin (Yondel's), I,
Gusman d'Alfarache (Asseljn's), 11, 209;11,307.
457.
Heremans(J.F.J.),I,39.
Gysbreghtvan Amstel(Yondel's),I, Hermans,(C.)11,131.
188,193,362,367;II,229.
HerodesInfanticida(Heinsii),Ij63,68.
Héroïne (L')mousquetaire,11,407.
H.

Heroïsche Ramans,11,404.

Herscheppingen van Ovidius (YonHaeghen (F. Yan der)j 1, 28,39j del's),11,158.
49.
Hertog(C.H.Den),I,220,226,230.
Haes (J.De),I,201; 11,344,354. Hertspiegel(Spieghel's),I,35,36.
Harcilia (A.Yan Milders'),I,186. Hervorming derOudeKamer,1,102.
Harpoen (Yondel's),11,139.
Heuiter (PontusDe),1,39,354.
Hasselt(W .J.C.Yan)jIj81j113; lleye (J.P.),l,315.
11,326.
Heynk (D.),11,300,391.
Haverkamp,II,441.
Hierusalem verwoest (Yondel's), 1,
HedendaagscheZalet-lu/ers, IIj 411.

218;II,228.

Hedendaegsche Yerloren Zoon (W . Hildebranden (Voskuyl's),1j110.
Hooft's)j11,444.
Hilman (Joh.),11,391.
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HIPPOLITUS- INWYDING.

Hippolitus (V0ndel's), 1, 183, 264; Huygens (Constantjn). I, 63, 64y
229,239.

316j320,345,355; 1I, 16, 52.

Historie derReformaiie(Brandt's),1, Huygens'YolledigeDichtwerken,11j
257, 358;11,844,345, 347.

53,58, 60,85.

HistorievanEnkhuizen(Brandt's)jII, Huygens'Brieven,lI,24,55,57,58,
347.

59, 61, 62, 63, 64, 66j67, 68,

Hofwyck(Huygens'),11,71,80,100. 69, 72, 73, 74, 78,84,85,86j

Hoghendorp(Gjsb.Yan),I,14!.

87,88,90,91,102,104.

Honigh (0.),I1,45.
Huygens'karakter,11,71,80.
Hoo/ (N.W .Op den),II,390.
p zin voor Muziek,11,75.
Hooft(P.Cz.),I,70,101,312j323; Huygens (Th.Jorissen's Const-lj I,
11, 13.

Hooft(W .D.),1,295;II,444.

73; II, 53j 60, 62, 67, 72j84,

94,96,98j90j102,104.

Hooft en de Muiderkring,I, 312. Huygens en Cats,lI, 84,99.
Hooft en de OudeKamer, I,54j 55, Huygens over Yondel,119 149, 180.
70,76j 101.
Huygens en de Muiderkring, 11j81.

Hooftalsgeschiedschrjverj1,77,353. Hymnusvan Bacchus(Heins'),1,68.
Hooft'sGedichten,I,56,77j346. HymnusopdeScheepvaert(Vondel's),
n KarakterjI, 76,337, 351.
1Ij 191.
X Yrienden, 1, 314; II, 81,
j@
135, 147.
Hooft's ProzajI, 352.
Ibrahim , 11,404.

Hooft's Brieven, uitg. door J.Yan Iebljfd in eele doen,1,156,190.
Yloten,Pa,
u.
%im.
Iemantenniemant(1z.Yos')jII,446.
Hoogdravendheid(Yondel's)jII,165. Ifgenie (N.Y.A.'s)j11,441.
Hoogstraten (D.YanljIIj107.
IfgenieinTauren(Yondel's),11j307.
Hoop Jr.(A.Yan der),I,332.
Ilver,Spreuk derAcademie,I,142.
Hooveerdigheidt(Ogier's),11,388. InrichtingvandenSchouwburgj1,360.
HopmanUlrich(Pafenrode's),II,448.
p van hettooneel,I,360.
HoraeSuccessivaetBeaumont's),II,18. InstitutionesPoëticae(@.Yossii),11,
Horatius Dichtkunst(Pels'),I,365; 214,216,218,221,394.
II,429j430,434.
Invallende Gedachten (Cats'),II,42.
Hôtel de Rambouillet, II,404,405. Invloed van de Renaissance, I,9.

Hout(Jan Yan),I,344.
van hetFransch,11,403.
Houwelick(Cats'),11,33,39,44,45. p van den strjd metSpanje,2.
Huet(Cd.Busken),I,209,338,346; InvloedvanHooftophetproza,II,400.
ll, 373.

Invloedvan Vlamingen enBrabanders,

Huibert(P.A.De),II,419.
Ij5;II,109,412,471.
Huweljk van oroondatesen Statira InwydingevanhetStadhuis(Yondel's),
(J.Blasius'),II,423.
1,3;2;11,143,191.
Huweljksluiten(Bernagie's),11,450. Inwyding van hetStadhuis(J.Vos'):
HuweljkenStaat(Bernagie's),II,449. 11,380.
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IPHIGENIE- KLUCHTEN.

K.
Iphsgenie (Poster's),1,148,251.
Ipocrito (Aretino's)I,352.
Isabella(Coster's),1,1ss,1s8,243, Ka1;(G.)?1,88,89j22s,230,285,
362.

290, 359.

lsing (A.),11,465.
Kalloandro (Prins),11,406.
ltaliaanscheSchoorsteenveger(M.Foc- Kampen (M.Yan),I,67.
kens'),11,447.
Kampen (N.Yan),1,195,331,359;
Italië (H.),II,366.
1I,220.
Itys (Coster's),1,131,235.
Karakter (Cats'),11,22,31,141.
Karakter(@.Brandt'g),II,341,345.
J.
Karakter(Hooft's),I,337.
(Huygens'),11,71,80.
Jacht van Cupidû (Heins'), I, 66,
(Yondel's),I,337;11,143,
11,335.

Jalourse Studenten (Rodenburg's),I,
267,363.

324.

der Letterk. in de XYlle
Eeuw, I,7.

Jan Klaeszen (Asseljn's),11,457. Kerkeljke twisten,I,182,250.
Jan Saly (W .Hooft's),11,445.
KerkeraadenAcademie,Ij 147,171,
Jephthah(DeKoningh's),I,132,211. 179,180.253.
J'eptha (Yondel's),1,36;;11,281. Kersliedt(Yondel's),II,199.
Joanna van Napels (H.De Graef's), KejserOttoenGaldradetRodenburg's),
II,391.

1, 115, 125,266, 365.

J'oannesdeBoetgezant(Yondel's),lI, Kiliaan (C.),I,40.
156,159.
Kinder-lyck (Vondel's),II,198.
Johanna Gray (Oudaan's),II,350. KlaesCloet(Biestkens'),1,148j151y
Jonctys (Dan.),11,363.
291,370.
Jonge Yan Ellemeet (De), IIj 22, Klaghteop den brand derN.K.(Von31,35,40.
del's),II,195.
JonkheervanArkel(Paflbnrode's),11, Klockmuzjck (Vondel's),11,198.
448.
Klönne (B.H.),II,144.
Jorissen(Th.),I,57,73,74,75;11, Kloppenburg,I,182.
53, 55, 57,60j62, 67,72,84, Klucht en bljspel,Ij281.
94,96,98,99j102,104,233. Kluchten (Starter's)j1,98.
Joseph in Dothan(Yondel's),I,3s6; Kluchtvan deKoe(Bredero's),I,289.
11,235.
Kluchtvan deMeulenaer(Bredero's),
Josèph inEgypten(Vondel's),1,327, l,289,293.
361;11,235j238.
KluchtvandeMof(Iz.Vos'),11,446.
Joseph in 'tHof(Yondel's),I, 3639 Kluchtvande Moën(Iz.Vos')II,446.
I1,229.
KluchtvanFilibert(Pafenrode's),I1,
Julfus (Pels'),II,432.
448.
JuliaandeMedicis(Asseljn's),11,451. Klucht(De),lj281,374;11,441.
Juliana enClaudiaen(Krul's)jI,191. Kluchten(Bredero's),1,101,224,289.
aoxcKBLox'
r,Ned.Letterk.,XVIIe Eeuw ,II,4e druk.

31
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KLUCHTEN- LIEDT-BOECK.

Kluchten(Ruwe en platte), 1,231; Lantgezangh (V0ndel's),11,201.
11, 441.

Latet quoque Utilitas, 11, 444, 450.

Kluchtige Tragoedie(Gramsbergen's), Latjn(Heerschappjvanhet),1,10,11.
I,83.
Laurentius(Petrus)jlI,144.
Kluyver(A.),I940.
LavendelBloem, (De), Ij 19, 164,
Kollewjn(R.A.),1,101,144,146,167, 166, 183; 11, 225.
169, 175,220,254,285,3659316. Lazari
llo de Tormes(Mendoza's), I,
Kolm (J.Sz.)jIy20,55,123,132,184. 301;11,403.
Leden van N.Y.A.
.,11,419.
Kommerrust(J.Vos'),11,380.
Koningh (Abr.De),I,20,104, 113, Ledighe uren(Huygens'),l1,66,82.
Leendertz (P.
123, 132,184,233,249, 361.
),I1,409.
Konradyn (Oudaan's),11,349.
Leendertz'UitgavevanHooft,Passim.
Konst-envliegwerk,1,170;1I,395, Leeuw (A.),11,391,397,447.
440.
Leeuwendalers(Vondel's),l1,251,253.
Konstantiniade (V0nde1's),11,159. Leevend (W illem),11,406.
Korenbloemen(Iluygens'),11j66j81, Lenaertz (Adriaen),l,99.
89.
(C.Van),11,439.
KortBegrip enz.derKamerinLiefde Lennep (J.Van)op Vondel,I,112,
bloeyende,1, 42.

127, 167, 211, 218,252,260, 263,

264, 274, 296, 314, 317,326, 327,
Korte Aen-wjsinge enz.1I,105.
328, 329, 337,360, 3629 363, 365,
Kosroës(A.Leeuw's),11,447.
KostelickMaltlluygens'),IIj85,89,90. 366, 372, 3739II,31,35,39, 113,
Kraambed van SaartjeJansjl1,469. 141,142, 143, 146, 152, 160, 166,
KrelisLouwen(Langendjk's),lI,447. 178, 220,223,233, 260, 267,272,
289, 291,299,306, 324, 326, 327,
Krombalch (A.),Ij323.
Kronenberg(A.J.),11,307,417,419, 334,350, 351, 359,381.
420j421,427,433,434,437,438. Leo Arminius (A.Leeuw'sl,lI,447.
Krul (Jan Hz.), I, 19, 185, 190; Lescailje(Cath.),lI,441.

11, 120.
Kunstj1, 223.
Kunst in de XYI1e Eeuw, 1,7.

Leven van C.en D.J.Yan Lennep,
lI, 323,439.

Leven (IIet) is maar droom (SchouKunstbode (Dr. Yan Yloten's), 1Ij wenbergh's),1Ij390.
171,331, 336,339,340.

Leven van Vondel,zie op Brandt.

KuysscheRoelandyne (Voskuyl's)jI, 11

,
1 De Ruiter (Brandt's),I,

358;lIj347.

187.

L.

Lichtveerdigh Pleuntjen (C.DeBie'sly
II, 391.

Liedboekenj1,47.
Laen (G.Yan der),Ij251.
Lambrecht(Joas),Ij39.
Lied-Boeck (Coornhert's),1,31.
Land (J.P.N.),Ij315;11j7:. Lieden op hetYaderons(Spieghel's),
Langendjk (P.),I,365;11j444,44:. 1,38.
Lannoy (Jonkvr.De))11,438.
Liedt-Boeck(Bredero'sl)1,89,103,230.

LIEFDENDOCTOR- MITHRIDATES.
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Liefdenddctor (A.Leeuw's),I1,447. MasAnjello(Asseljn's),II,426,428,
Lindebladen (Tengnagel's),1,108.
451.
Lingelbach (D.),II,419,410.
Masker van de wereld afgetrocken
LofderGeldzucht(De Decker's),lI, (Poirters'),II,120.
113,119,362,414.
Matthes(J.C.)jII,333,334.
Lof der Ghevangenisse (Coornhert's), Matthjs(Hanslj1,48.
1,30.
Maydeunt
jes (Yondel's),1I,201.
LofderZeevaert(Yondel's),1I,191. Maylied (Spieghel's),1,38.
Lofvan hetdansen (spieghel's),1,38. Mays-spel(Rodenburg's),Ij189,266.
LoFvandeMutse(RoemerVisscher's), Measure formeasure (Shakespeare's),
1,32.

1,21191I, 171.

Lofelt (A.C.),1, 19,84,107,112, Medea (Hooft's),1,183,219.
119,135,138,151,154,161,168,278. Medea (J.Vos'),lI,392,393,395,416.
Lofsanck van Bachus(Heins),1,68. Mededeelingen derHaagscheYereeniLofsanck van Jes.Chr.tHeins'l,1,68. ging,I1,442.
Lofzangvan'tGoudttcoornhert'slyl,30. MedecynderSielen(Coornhert's),1,30.
Looghenaar (Mejerhs),II,416.
Meerhuyzen,1,35,312.
Loosjes Pz.(A.),1I,88.
Meldert (P.VanljI1,9.
Lope de Vega,II9390.
Mellibea (Rodenburg's), 1,124,137,
Lorraine (Madame de),II,54.
267,278,363,371.
Lucelle (Bredero's),Ij101,131:231: Xenechmen (Plautus')j1I,423.
285.

Mendosse,II, 390.

Lucidamor en Fluria (YanDorsten's), Mendoza(D.DiegoHurtadode),1,3019
1, 187.

1I, 387,403.

Lucifer(Vondel's),1,362,363911,266. Mengelingh (lluygens'),II,101.
Luyken (Joan),lI,366.
Menteur(Cdrneille'sljII,73,416.
LjkgedachtenisopYondel(Oudaan's), Messalina (Yondel's),1,265.
IIj352,432.

Meisgner,1,80.

Ljkrede op Hooft(Brandt's),II,331. MejerJr.(D.C.),1,112,154,209,339.
Ljk- en Grafgedichten (Antonides'), Mejer(L.),1,261,364;II,397,415,
lIj434.

424, 426, 428,430.

Meyvogel(J.C.),II,390.
Mey-W aghen (den bloeienden),1,54.
Michel(Em.),lI,121.
Macaulays'Essais,IIj220.
Midsummernights-dream (ShakespeaMaechdenplicht(Cats'),lI,36.
re's)jI1,447.
Maeghden (Yondel's),1,362;I1j233. Milders (A.Vanlj1,186.
Mander (K.Van),1,20,55,344. MiltonjII,277.
Maria Stuart(Yondel's),1,265,362; Min in 't Lazarushuis (FocquenII,249.
broch's),II,448.
Marius(Le0n.),lI,144.
Minnelied,1,54,92j347;II,124,362.
Marsias(Antonides'),II,433.
Afithridates(N.Y.A.'s),II,441.

X.

31*
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MODE- OTIA.

Mode(De),11,444,450.
Nieomedes(Cath.Lescailje's),I1,441.
Moltzer (H.E:),1,8,38,80,83,88, Nieujaar Liedekens derOudeKamer,
97, 230,265,291,301;1I,71,219, 1, 23.
277,285,365,388,403.
Nieuw-laerliedenderAcademie,1,139.

Momentadesultoria(Huygens'),1I,86. Nieuwen Lusthof(Den),1,48.
Mont(T.De),1,187.
Ni1VolentibusArduum,II,412,419.
Moor(H.),1,186.
Noah (Yondel's),II,157,307.
Moord der Onnoozelen(Heins'),1,68. Noot(Jan Yan der),1,344.
MonrdttotLuyk (Asseljn's),1I,427, Nyhol (D.0.),1,265;lI,234,249.
451.

Moorrees (F.D.J.),1,27.
@.
Moortje (Bredero's),1,131,134,292,
297,299.
Ockenburgh (W esterbaen's),II,111.
Mostart(Dan.
),1,315,316,326,355. Oedipus(Vondel's),II,288.
Muiderkring (De), 1, 73, 183, 313, Oefening (Onderlinge),1,15.
334;II,136.
Oene (Kluchtvan),II,376.
Muller (Fr.),1,252.
Ogier(Guilielmus),lI,387.
Maseum Catsianum,II,31,35,41. Onderwjsin de Academie,1,142.
M usket draagende Heldin,II,407.

Oneenigheid in de OudeKamerj1,101.

Mussem (Jan Yan),1,39.

Ongepoljstheid der XYIIe Eeuw,II,

M usyck-Kamer,1, 190.
167.
M uziek ophettooneel,1,190,271,366. Onkieschheid in de Poëzie,lIj167.

Mjl(Abr.Yan der),II,9.
X.

Onkieschheid derKluchten,II,442.
OntrouweKantoorknecht(Bernagie's),
II,450.

Ontschakingkvanproserpinatstruys'),
Naauwkeurig nnderwjsin deTooneel- 1,186.
poëzye,1I,421,429.

Ontwikkeling van Holland,1,3.

Nachtspookendejuler (A.Pays'),II, OntzetvanLeydentzevecote'sljll,108.
423.
Ontzet van Koppenhaven (Jan Vos),
Navolgers van Cats,1I,34,106,113, II,379.

119,125,126,128.
Navolging van Huygens,II,16.

Ontrouwe Yoogd(Bernagie's),II,450.
Oogen-Troost(Huygens'),1I:99,100.

Navolging derFranscheProza-rnmans, Opera,1,98.

II,403.

Opitz (M.)91,68.

Navolging van het Fransche drama, Orgel(C.Huygens'Gebruyck of on11,415.
gebruyckvan't),II,57,86,104,112.

Kederduytsche Poëmata (Heins'), 1, Orlando Furioso,1,164,166,221,246.
66, 70,318, 344.

Orondates en StatirajlI,423, 441.

Nederlandsche Historign (Hooft'slj1, Otho of de dood van Galba (V. d.
77,78j354.
Cruyssen's),lI,441.
Neerlantstreurspel(Ko1m's),1,132. Otia (Huygens'),I1,66j76,86.

OTTER- PURISME.
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Otter in 'tBolwerck (Vondel'sEen), 344, 3469 347,348,349,350,355,
II,139.

359,368,369,378,319,432,433,457.

Oudaen (Joachim),1,59;lI,133,136, Perron (Du),1I,332,333.
348.
Peter en Pauwels (Yondel's),1,265,
Oude Kamer,zie Eglentier.

362;11,247.

Ouderdom (Cats'), II,22,38,45,46. Peutemans (Dr.),lI,15.
Oudste Hollandsche roman,II?407. Plantjn,1,40.
Ourson en Yalentjn,II,406.
Platheid,1,14.
Overjsselsche Almanak,IIj268. Platheid (Yondel's),11,163,167.
Oyen (A.A.VorstermanYan),1,72; PlautiAmphitruo (J.Yan Damme's),
II,133.

1, 187.
Plebeïsche Dichters,II,115.

Plemp (C.Gz.),1,327.
Paflbnrode (J.Yan),II,448.
Pluimers,II,440.
Palamedes (Yondel's),1,260;1I,138, Poirters(Adriaan),II,128.
182,206,228.
Polak (H.J.)j1,58.
Palmerjn van Oljven, 1, 220, 229; Politiek-Kerkeljk Drama,1,248.
II,403.

PolitiekegedichtenvanYondel,II,137.

Pampiere W ereld (Kru1's), I1, 121, Politieke toespelingen (Yondel's), 1,
122, 125.

182,261, 266,292.

Panpo:ticonBatavim (Bidloo's),1,127. Polyxena (Coster's),1,143,148,150,
Papenbroek (Ph.Van),11,4l9.
241,254;11.171.
Parerga peregrina (Huygens'),1I,87. Populariteitvan Cats,II,20,49.
Parisen Helene(Bernagie's),1I,450. Portretten van Yondel(Alb.Thjm's),
Pascha (Yondel's), 1, 210,264,363; 1,31,33,86,339;lI,145,270,331.
II,135,225.
Potgieter (E.J.),II,36,174.
Pastorale in Nederland (De),I1,252, Potter(Dirk),1,290;II,36.
404.

Prlcieuses,lI,404.

Pastor:do (11),1,207;1I,251,253. Predikanten tegen het Tooneel gePatriciërs en Plebejers,II,414.
stemd,1,147.
Patru,I1,408.
Princelied (Vondel's),1I,181.
Peerlkamp(P.Hofman),1,330;II,88. Proeve eener Gesch.derN.Dichtk.
Pekelharing in dekist(1s.Yos'),1I, (Jer.De Vries'),1,195,331;II,49,
446.

117, 219,355,363.

Pels(Andriesly1,362,365; 1I,419, Protest tegen den slaep(Coornhert's),
428, 433.

1,30.

Pels(Klaes),1,107.
Proza (Coornhert's),1,29.
Penon (G.),1,30,32,35,38,74,89, Proza (Hooft's),1,77,352;II,400.
90,95j101,155,220,263,332,348, Proza-roman (De), II,400.
365; lI, 4, 42, 99, 117,118, 133, Psalmvertalingen,II, 112.

134, 136, 183,191,229,321,322, Publiek (Schouwburg-),1,81j369.
323, 334,335,337,338,339,340, Purisme (HoOh's),1,35s.
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PURISME--SCABAELJE.

Purisme en Basterdtaal,Ij 16.

Rodenburg's Kunsttheorie,1, 200.

Pyramusen Thisbe (A.Leeuw's),1I, Rodenburg'siooneelspelenjIj125,156,
447.

160,267.

Q.
Rodogune (Corneille's),II,417.
Quaedtsynmeesterloont(Rodenburg,s Rodomont en Isabella (Rodenburg's),
't), 1,110.
Qaestiers(Kath.),lI,391.
Qainault, IIj422.

R.
Racine,1, 199.

1,164,243.
Ro
R elandt(H.),II,390.
oelantden Klapper (C.DeBie's),lI,
391.

Roever (N.De),1,31985,294,303,
317,319;1Ij116, 158.

Rampzaaligheden van den Huizevan Rogiers(J.),1I,15.
Medicis(Hooft's),1,78.
Romansin de modejII,403.
Rape ofLucrece (Shakespeare's),II, Romantisch en Olassiek Drama,Ij84;
171.
RauwenhofjIIj212.

II,3,220,374,385.
Romantismej1,84;1I, 3, 373,385.

Reael(Laarens),1,315,320,325,332. RomanziekejuFertBernagie's),II,450.
Reesema (W .S.Yan),1I,439.
RomeoenJuliette,(Struys'),1,83,186.
Reinout in het betoverde hof(P1uy- Rommelpot (Yondel's),IIj139.
mers'),I1,440.
Ronsard,1,344.
Reizangen,I1,210,286.
Roomsche Mogentheit(Oudaan's),II,
Renaissancej 1,9.

349.

Revengers Tragedy (Tourneur's), 1, Rooses(M.),1,40;II,129,387,388.
278.
RoozelynsOogjes (Jonctys'),I1,363.
Revius(Jacob),II,130.
Roskam (Vondel's),1Ij139.
Responsa Prudentium (Huygens'ljI1, Rössing (J.H.)j1, 18j85,98,101,
105.

107, 119j 129,193;l1,229, 320.

Rlville (Alb.),1I,223.
Rjmoeleningen(DeDecker's),lI,115.
Revue desDeuxMondes,lI,121,300. Rjndorp (J.Yan),l1,419,438.
Revue PolitiqueetLittérairejII,223. Rycke-man (Coster's),1,128,231.
Reyntje de Yos(Yondel'sljII,139. Rynstroom (Yondel's),1I,204.
Rhythmus(Hooft'sinvloedop),1,343.
S
Riemer(De),II,111.
.
Rivet,1, 62.

Salmasius,1, 64.

Rixtel(P.),1I,427.
Salmoneus(Yondel's),1,265,362,363,
RobbertLeverworst(Iz.Yos'),II,446. 367,371;II,277.
Rodderick en Alphonsus(Bredero's), Salomon (Yondel's),II,264.
1,98,220;lI,226.
Samson (Yondel's),1,264;II,290.
Rodenburg (Theod-lj 1, 18,55,105, Sanctis(Fr.de)StoriadellaLett.Ital.,
112, 121, 174.

II,252, 259.

Rodenburg modelvanJerolimo,1,152, Sasbout(Matthias),1,40.
303.
Scabael
je (D.)jIj251.

SCHEEPSKROON--STEEXBORN.
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Scheepskroon (Yondel's),II,186. Smout (Ds.),Ij 1:9, 182,254,259;
II, 139.
Scheepskroon (Jan Yos'),II,370.
Schefer (J.G.De H00p),1,320. Sneldicht (Huygens'),1I,102.
Scheppend vermogen (Gebrek aan),1, Snellaert(F.A.),II,129,323.
308.
Soer (E.),lI,402.
Schilder (De)doorLiefde(N.Y.A.'s), Soetekauw (Kluchtvan Jan),1,98.
II,444.
Sofompaneas(Yondel's),I1,229.
Schinkel(A.D.),II,23,71.
Sophompaneas (De Groot's), 1,326;
II,229.
Schlegel(A.W .von),1,84,218.
Schoone (Het),1,194.
Sophonisba (Y.d.Eemd's),1,184,211.
Schoorsteenveeger door liefde (Asse- Spaansche Brabander (Bredero's),1,
151,154, 300;11: 445.
ljn's),II,454.
Schouwburg (De Amsterdamsche), 1, Spaansche drama (Invloed van hetlj
192.

Schouwburg gesloten,II, 442.
Schouwburg-publiek,1,81,369.
Schouwenbergh,1I,390.

II, 387.

Spaansche Heidin (Tengnagel's), lI,
390.

SpaanscheW jsheit(Huygens'),II,101.
SpaenscheHeidin (C.D.Verwers'),lI,

Schrjfzucht,1I,107.
390.
Schueren (Ger.Yan der),1,40.
Schull(P.S.Van),1j333.
Spectator (Yan Eflbn's),II,405,406,
Schjnheilige Yrouw (Asseljn's),II, 407.
454.

Spektakelstukken,II, 395.

Schyn-Heiligh (Hooft's),1,352.
Spel des geschils tot Athene (ScaScriverius(Petrus),1,45,47,58,70, bael
je's),1,251.
140,332.

Spel van sinne op de lotery van 't

Scudéry (Romansvan),II,406,408. Gasthuis(DeKoningh's),1,233,367.
Sccundus(Janl
zs),1,59;1I,111. Spiegelvan de Yrouwen (D.Heins'),
1,66.
Self-strjdt(Cats'),lI,36,37.
Seneca (Navolging van),1,183,218, Spiegelvan den o.en n.Tjdt(Cats'),
287;lI,417.

Serwouters (Joh.
),II,392.
Shakespeare nagevolgd,1,80;11,447.

II, 37.

Spieghel(H.Lz.),1,35j42,71j121,
158, 313, 344.

Sidney (SirPh.),1,200.
Spilpenning (Asseljn's),1I,455.
Sigismund enManuella(Rodenbttrg's), Spookendt W eeuwtje,1Ij423,444.
1, 120,189,2;8;II, 168, 390.

Spraakkunstenaren,1,38.

Sinnemal(A.Yan deYenne's),II,16. StalpaertYan der W iele (J0han),II,
Sinne- en Minnebeelden (Cats'), 32, 129.
34,36.
Stantvastige Isabella(L.DeFuyter's),
Sinne- en Minnepoppen (RoemerVis- l1, 390.
scher's),1,34.
Starter (J.Jz.),1,93,231.
Six (J.),1,100,115.
Stede-stemmen (Huygens'),1I,86,95.
Sluiter (W .),I1y111,127.
Steenborn (Françoiselj1,133.
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STEENBUREN--TRAGISCHE.

Steenburen (Maria),1,117,151.
Terugblik op de zeventiende eeuw,
Steilwagen (A.W .),II,100,173.
II,471.
Sterek (J.F.M.),II,99.
Terqgwerking van het Romantismer
Stichteljke Rymen (Camphuysen's), II,373.
1I, 4.

Tesselschade,1,51,152,287,315,317,

Stichteljkheid (Cats'),1I,28.
Stiefmoer(Asseljn's),ll,452.
Stiefvaer(Asseljn's),1I,453.
Stomme Ridder (Bredero'slyIy229.
Stockmans (Magdalena),1,88,230.
Stoppelaer,II,419.
Struys (J.),Ij83j186.
Studentenleven (Bernagie's),II,449.
Studie derDichtersin deX'
VlleEeuw,

321;lI,141,145.
Teuthonista (Y.d.Schueren's),1,40.
Thalia in Amsterdam,1j2:8.
ThamarsOntschakingtMeyvogel'sly1Iy
390.
Thee,hoog in prjs,II,456.
Theocritus a Ganda,1,6ç,68.
ThesaurusTheut.Linguae(Plantjn'sh
1,40.

1,16.
Theseus en Ariadne (Hooft's),1,;2,
Studiën en Schetsen (Moltzer's),1,8, 105,132,205,207.
38y83,88,89,97,230;1I,219,285, Thyestes(Seneca's),I1,417.
365,403.
Thjm (J.A.Alberdingk),1,31,72,
Styrus en Ariane (Struys'),1,186. 74, 86? 114, 275, 296,319, 324,
Stjve Piet(W .Hooft's),II,444.
339; II, 131, 145, 221,253,259,
Sulridus Sixtinus,1,141.

210, 327, 336,340.

Swelinck (J.en D.),1,314.
Tideman (J.),II,17.
Sybant(A.),1,83.
Timbredecardonetstarter's),1,83,93.
Sylloge Epistolarum (P.Burmanni),1: Toeloopnaarhettooneel,1,240,369.
13,16,58,329,331,335,336. Toison d'or(Corneille'sl,1Ij415.
Symen sondersoeticheit(Bredero's),1, Tooneel der mannel. Achtbaerheyt
224,289.
(Cat's),lI,36,38.
Tooneel-Aantekeningen (Corver'slj1I,
T.

Taalzuiveringj1,15,39,44,356.

401.
Tooneelinrichting,1, 3s0.

Tooneelisten (Vreemde),1,81.

Tableau historique de 1: Litt.Franç. Tooneelschermen,1,361.

(Charpentier's),11,405,408.
Tachtigjarig Leven (Cats'),II,29.
Tacitus(Hooft's),1,78,325.

Tooneelschilden,1,363.
Tooneelgpelen van Rodenburg,1,125,
156,160,266.

Tacitus en Hooft, 1, 78, 354,356.
Talemant deB Réaux,1I,408.

Tooneelspelers der 0.Kamer, 1,160,
316.

TeeuwisdeBoer(Coster's),1,100,282. Tooveres Circe (A.Leeuw's),II,391,
Tegenschriften op planKlaaszen''1I,

399.

'

466.
Toveryen (De) vanArmida(A.Peys'ly
Tengnagel(M.G.
),1)107)108,110j II,440.
159,168;1I,121,390.
Tragische (Het),1,199;II,222.
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TRAGOEDIAE--VERVOLGDE.

Tragoediae(De)constitutione(Heinsii),

V.

1j 215; I1,214, 282, 393.

Trazil(Antonides'),1I,356,357. Vangermez(A.C.),II,331,300.
Trello (Lucretia Van),1I,99.
Vechters(J0an),1,326.
Treurspel(Het) hier geen kansvan Yeinzende Torquatus (Brandt's), 1I,
slagen,1,279.

331.

Treurspelvan de moordtvan W .van Yelden (M.Van),1,229,321.
Orangien (Hoghendorp's),1,141. Venne (A.Van der),II,16.
Treurspelstjl,1,223,242.
Veranderljk geval (D.Heynk's),IIy
Trigland,1,155,182.

Trineus(K.Pe1s'),1,110.

391.

Yerdam (J.),1,29s;II,89.

Triomfvan 'tFranscheClassiekeDra- Yerdeeldheid onder de leden van den
ma,1I,414,441.
Eglentier, Ij 101.

Triumps Trompet(Fontein's),185. Yereeniging van Eglontier en AcadeTroades, II,229.

mie,1, 184, 189.

Trouwen Batavier (Rodenburg's), 1, Yerliefde Grysert(Fockens')II,447.
114,125,278;II,169,251,255. Verliefde Stiefmoeder(F.W outher's),
Trouwringh(Cats'),II,23,27,33,38. II,391.
Trjntje Cornelis (Huygens'),II,101. Verloofde Koninksbruidt(L.Mejer'sly
Tsaamenspraack over Jan Klaasz.,lI,

1,261, 364;II,416.

428.
Verloren sone (Den)Osias,II,391.
Tsestich (Anton),1,39.
VerlostJerusalem (Tesselschade's),1,
Tweede deelvanYondelspoëzy(Het), 324.
lI,151,335,337.
YermakeljkeAvonturier(De),II,403,
Twee-en-tachtigjarigleven(Cats'),I1, 409.
23,25,29.
Yermakelycke Uyren(Kru1's),1I,123.
Tjd der tooneelvertooning,1,365. YernieutuitLiefde(GorcumscheKaTjdperk van bloei,II,3.
mer),1,249.
Tjsken van derSchilden(Coster's),1, Yerovering van Grol (Yondel's), II,
101, 284,310.

184.

Tjdperk van achteruitgang,IIj373. Yerraderyen (De)vanAbiran(P.DubTydeman (H.W .),1,26.
bels'ljII,440.
U.

Verschaving en gladheid,II,348,354,
4:4.

Uitvaert(Yondel's),lI,198.
Yerscheide Ned. Gedichten, 1, 332;
UitvaartvanTromp(Yondel's),II,189. 1I,151,335.
Uitweidingen in tooneelspelen,1,308. Vertalingen uit hetSpaansch,II,387,

Unger (J.H.W .),1, 89, 100, 107, 402.
108, 111, 112,114, 115j 118, 126, Vertooners der tooneelspelenj 1,365.
155, 159, 168,301, 317, 319,320; Vertooningen,II,381.
II,53,56,121,134,135, 138, 155, Verval van het tooneel,II,398.

160,251,281,335,390.

YervolgdeLaura(Vangermez'),II,390.
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YERWAANDE- VRIES.

Yerwaande (De) H011. Franschman, Yondel'sLeven,1I,123.
(N.V.A.'s),II,444.
Karakter,II,143,324.
Yerwarde Hof(De Fuyter's),II,300. s inzichtin het Tragische,1I,
Yerwarde Jalouzy (Focquenbroch's), 221, 223,227,229,232,239,250,
11,448.

283,315, 885.

Yerwers (O.Dusart),II,390.
Yondel'sstukken nietintrek,I1,321.
Yerwoestinge van Londen (Yondel's), Yondelalsvertaler,II,229.
II,196.

Yondel en Brandt, IIj 152,323, 332.
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