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VOORREDE.

Zondert men Huygens, Cats en eenige schrijvers van
minderen rang uit, dan omvat de in dit boek behandelde
stof het voornaamste deel van de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde in de zeventiende eeuw: in het literair
leven van het toenmalig Nederland bekleedde Amsterdam
ongeveer de plaats die Parijs nu in Frankrijk inneemt. De
stof mag dus belangrijk heeten. Slechts één geschiedschrijver onzer literatuur, Jonckbloet, heeft deze stof met de
noodige uitvoerigheid en volledigheid op wetenschappelijke
wijze behandeld. Sinds hij in 1868 zijne baanbrekende Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde in het licht zond ,
werden voortdurend door anderen en hem zelf nieuwe feiten
ontdekt en nieuwe beschouwingen gegeven, die hij in eene
tweede en derde uitgave van zijn werk trachtte te verbinden
roet het reeds gegevene of ook wel te weerleggen indien
hij dat noodig achtte; de voorstelling onzer literatuur in
dit deel van zijn groot werk, die aan helderheid en samenhang toch reeds te wenschen overliet , werd er niet beter
op door al die toe- en invoegsels, veranderingen, wijzigingen en uitweidingen van polemischen en anderen aard.
Mijn eerbied voor Jonckbloet als geleerde en mijne waardeering zijner groote verdiensten voor de studie onzer
literatuurgeschiedenis kunnen mij niet terughouden van de
bewering, dat het zeer moeilijk is zich uit zijne Geschiedenis een heldere en juiste voorstelling te vormen van den
toestand onzer literatuur in de zeventiende eeuw. Ik behoef
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noch wensch die bewering hier te staven, doch meen te
mogen aannemen dat reeds door den aard van Jonekbloets
werk eene poging gewettigd wordt om deze stof op nieuw
te behandelen.
Doch er zijn meer redenen.
Elk geslacht staat anders dan zijne voorgangers tegenover
het verleden. Onze beschouwing van het leven, van de
literaire kunst, van de taak der literatuurgeschiedenis, is ik zeg niet beter, maar anders dan die onzer voorgangers : in de waardeering der auteurs en hunner tij dgenooten als menschen achten wij vaak andere dingen goed
of aantrekkelijk; in de schatting van een literair werk
andere dingen mooi, sterk of prijzenswaardig; in de opvat
taak der literatuurgeschiedenis andere dingen-tingvade
noodig of belangrijk.
Ook daarom is het wenschelijk dat door elk geslacht van tijd
tot tijd een poging worde ondernomen tot het samenvatten der
op zeker tijdstip verkregen uitkomsten, tot het verwerken
der op dien tijd bestaande gegevens, in eigen geest en trant.
In dit boek is zulk een poging gewaagd; of zij al dan
niet geslaagd mag heeten, zal de tijd misschien leeren. Dat
dit boek ieder zal bevredigen, verwacht ik niet; wel hoop
ik, dat het sommigen moge opwekken tot voortgezet onderzoek langs de hier aangeduide of aangewezen banen.
Op een enkele plaats, misschien ook op andere die ik
niet zie, heeft de beperking waartoe de stof mij dwong,
afbreuk gedaan aan de juistheid der voorstelling. Zoo b.v.
waar op bladz. 46 gewaagd wordt van het driemanschap
Brandt-Vollenhove-Sluyter, dat ons het type van den predikant-dichter in onze literatuur voor het eerst en in zijn
volle kracht doet zien." Ware ik hier niet uitgegaan van
Amsterdamsche toestanden, dan zou ik natuurlijk Camphuyzen en Revius als de eerste vertegenwoordigers van dit
type hebben moeten noemen; doch geen van beiden waren
zij Amsterdammers.
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Naar volledigheid heb ik niet gestreefd; ten minste niet,
voorzoover onder volledigheid verstaan wordt het noemen
en behandelen van alle schrijvers en werken. Ik zou nog
tientallen schrijvers of rij roers , nog twintigtallen gedichten
of tooneelstukken hebben kunnen noemen; doch deze zouden
slechts de aandacht der lezers van de hoofdzaken hebben
afgetrokken en de evenredigheid der deelen van dit boek
verstoord. In een boek van dezen aard scheen mij een Register niet dringend noodig; door een uitvoerigen Inhoud
heb ik getracht hun die hier iets willen zoeken van dienst
te zijn.
Amsterdaiit ,

5 October 1895.
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Eerste Boek.

DE LITERATUUR.

11
PERSONEN.
Oud en nieuw. Rederijkers. Invloed der ouderen op de jongeren.
Egelantier en Lavendel. Academie. Schouwburg. Muiderkring. Het tweede
geslacht. Nil Volentibus Arduum. Het derde geslacht.

Bij den aanvang der 17de eeuw stonden in het literaire
leven te Amsterdam oud en nieuw naast of tegenover elkander, maar het nieuwe zou spoedig de overhand verkrijgen.
De middeleeuwsche dichtgilden der Rederijkers waren ook
te Amsterdam nog steeds middelpunten van letterkundig
verkeer. De Zuidnederlanders gingen nog in 1611, gesierd
met een grooten zilveren toegangspenning, naar het huis
waar de Witte Lavendel hare bijeenkomsten hield; de Amsterdammers vereenigden zich in de Egelantier. Nog in 1613
en 1624 schreef de eerstgenoemde Kamer als van ouds een
wedstrijd uit, waar prijzen werden uitgeloofd van „schoon
fijn tin: een schoon lampet, een zeer schoone bancket-schaal,
schoone gheamaellierde bekers, fruyt-schalen en soutvaten." Nog weerklonk het verwijt, in de 16de eeuw zoo
menigmaal tot de broeders gericht : „rederijkers kannekijkers ') !" En toen Prins Maurits in 1618 te Amsterdam
begroet werd, zag men in eene der door de Academie uitgeruste schuiten „zommige gecken ende narren"; echter
achtte Dr. Coster zich verplicht in zijne beschrijving daar
aan toe te voegen: „meerder tot vermaeck als tot de zaeck
dienende", als wilde hij zeggen: wij wisten wel beter. De
mannen die in de 16de eeuw de kunst te onzent op nieuwe
banen hadden geleid, behoorden gedeeltelijk tot de Rede-
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rijkers. Sommigen hunner waren gestorven; anderen stonden
met een voet in het graf; de overigen zouden niet lang
meer leven.
Coornhert en Marnix, sterke rustelooze strijders, hadden
rust gevonden; Van Mander stierf kort na den aanvang der
nieuwe eeuw, Van der Noot waarschijnlijk niet veel later Roemer Visscher, luchtige Katholiek en lustige Humanist,
en de ernstig-vrome stoïcijnsche Spieghel vereenigden in de
eerste jaren dezer eeuw de jongere letterkundigen van tijd
te hunnent. Maar deze samenkomsten hielden op, toen Spie
naar Alkmaar verhuisd was, waar hij in 1612 stierf-ghel
en nadat Roemer in 1620 gestorven was.
Het jongere geslacht, dat den vloer betrad, den dorpel
sleet", vooral van Roemers huis, was bestemd de Neder
letterkunde te voeren tot het hoogste punt dat zij-landsche
ooit bereikt heeft. Eerst langzamerhand echter zou de kunst
van het woord stijgen tot den hoogen schitterenden top die
Lucifer heet; de jongeren waren bij den aanvang der zeventiende eeuw meerendeels nog zeer jong: Breeroo en
Vondel knapen van 15 en 13 jaar; Starter en Tesschelschade
kinderen beneden de tien; Anna Roemers een meisje van
zeventien, Hooft een jonkman van negentien; Coster alleen
was even boven de twintig. Voorloopig ontwikkelden zij zich
in de Rederijkerskamers ; Vondel, in de Lavendelbloem, die
hij echter later verliet voor de Egelantier — maar meer nog
door den omgang met Roemer Visscher, SJieghel en hunne
vrienden. Het huis van R. Visscher werd een kweekplaats
van letterkundig leven, waar men vrij was van den dwang
der Rederijkerij. Dat de ouderen invloed gehad hebben op
de ontwikkeling der jongeren, blijkt uit vele feiten. Aan
-de leer der Stoa, door Coornhert en Spieghel gepopularizeerd, worden wij op menige plaats in de geschriften van
Hooft, Vondel, Coster en Rodenburg herinnerd. Het is niet
vreemd dat Rodenburg in Casandra hertog Aernout eene
plaats uit Spieghels Hertspiegel doet aanhalen. Overal blijkt dat
,
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Rodenburg smaak had in Spieghels theorie: der hartstochten.
Ook latere dichters als Six van Chandelier roemen Spieghel.
Brandt getuigt dat vooral „de gemeenzaame ommegang" met
den dichter van den Hertspieghel invloed had op Hooft's
vorming. Lezen wij in Gerard van Velzen
Ghemackelijck is vaylichst gaen
En groote rust eieen onderwinden

dan hooren wij een echo van Spieghel's „luttel onderwints
maeckt groote rust" en een van Hooft's Stichtrijmen „Welleevens konst wordt niemandt aenghebooren" is niet het
eenige dier verzen dat ons aan Coornhert doet denken. Vondel
prijst het in Maria Spieghel, dat zij „het sedeboeck van
Henrick (haren) oom" hoog stelt. De kwinkslagen van Roemer
Visscher deden de ronde nog lang na zijn dood; Hooft en
Starter voegden woorden van hem, van Spieghel en van
Coornhert in hunne werken of brieven 2 ). Als taalzuiveraars
en taalhervormers zetten de jongeren het werk der ouderen

voort.
Van de Amsterdamsche kamers was de Egelantier stellig
de gewichtigste. Zij overschaduwde de Lavendelbloem doorat zij over neer talent kon beschikken en meer aanzienlijke
mannen onder hare leden telde. Onder de leden van den Egelantier vond men behalve Spieghel en Roemer Visscher, de
burgemeesters der stad en leden van verscheidene familiën
die toen reeds een goeden naam hadden of spoedig zouden
verwerven: Huydecoper, Schaap, Reael, Pauw, van Kampen, Heemskerk , Reynst, Rendorp. Bij hen zullen zich de
jonge Hooft, Coster en Breeroo aansluiten. Tot de leden
der kamer 't Wit Lavendel behoorden in 1613 o. a. Ambrosi ,
Kemp, Verbiest („Hoofdman, Heer en Voocht") Tack, Van
den Broec, Verreyck, Aubrebies, Kina (Breeroo's vriend?),
mannen van wie wij weinig of niets weten 3 ) ; waarschijnlijk zullen ook Van Mander,, Jan Sievertsz Kolm , de boek-
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verkoopers Abraham de Koning en Zacharias Heyns, wel
lid van de Lavendel zijn geweest, al vertrok de laatstgemelde
waarschijnlijk na 1606 naar Zwolle.
De verhouding tusschen de beide Kamers was vriendschappelijk; men schreef lofdichten voor elkanders stukken,,
sprak zegenwenschen uit, waarin op min of meer vernuftige
wijze de deviezen der twee Kamers gevlochten werden. De
Zuidnederlandsche rijmers en vrienden van Karel van Mander die met hem den bundel Den Nederduytschen Helicon
samenstelden en in 1610 uitgaven, spreken meermalen met
lof over de Kamer: In Liefde bloeyende. Gideon Fallet, bevriend met de leden van de Egelantier, wordt hier vermeld als
een vriend van van Mander tevens. Toch kunnen er zaken
zijn geweest, welke die goede verstandhouding van tijd tot
tijd bedreigd hebben. Waarschijnlijk zullen sommige Zuid
rederijkers wel eens eene vertooning van-nedrlasch
Breeroo's Klucht van de Koe (1612) hebben bijgewoond. Hoe
zal het hun gesmaakt hebben den dronken Boer te hooren
zeggen: Voor niet en heb ick bij de Vlamingen geen Retrosyn gewiest" en hem dan een met Fransche bastaard woorden doorspekt ouderwetsch rondeel te hooren reciteeren ?
Een vijftal jaren later bracht Breeroo zelfs een Spaanschen
Brabander als komisch type op het tooneel (1617). Er is
eene plaats in dat stuk die ons zou doen denken, dat de.
geestige vaandrig daar een zijner Zuidnederlandsche broeders
geparodieerd heeft. In Kolm's Nederlants Treur-spel (1616)
dat, gelijk alles van dezen rijmer , in hoogdravenden gezwollen stijl geschreven is, hoort men den Grave van Egmont
„comende uyt den raet" den volgenden monoloog uitspreken:
Provinciale Maecht, Goddin die wijt gheleert
Teghen Europas giants u wondren Eclipseert
Sult nu alst Gout deur 't vier ghewraeckt werden ter proeven
enz.

Indien ik nu in herinnering breng, dat in Breeroo's stuk
Jerolimo tot Trij n Jans zegt:
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Provinciale Maecht , hoe kundy discoureeren
Ghelijck als den Parnas van Henste-woter spuyt,
So vloeyen van u tongh de schoone woorden uyt
enz.

dan wil ik daarmede niet zeggen, dat men nu maar zonder om
als het origineel van den Spaanschen Brabander-slagKom
moet aanwijzen, maar dat Breeroo aan de bovengenoemde
passage van Kolm's stuk dacht, schijnt mij wel mogelijk. Heeft
Kolm na de eerstvermelde spotternij met de Vlaamsche retrosyns
het voor dezen opgenomen P Misschien wel, misschien ook
niet. Hadden wij meer gegevens dan zouden wij de onloochenbare overeenkomst tusschen eene plaats uit het Moortje
en eene uit Kolm's Nederlants Treurspel beter kunnen ver
zijn blijspel dat in 1615 voor liet-klaren.Bohdi
eerst ter Oude Kamer gespeeld werd, Hopman Roemer de
bekende komische aanspraak tot zijne soldaten doen houden:
Treet an ghy vrome Krijgsluy,, komt voort ghy mannen als Reusen
Gaat voort ghy Water-landers, ghy -Noorder-boeren, ghy oude Gessen
Komt an ghy Struyc-roovers, ghy Moes-koppers, ghy Kaes j agers , ghy
Hane- veeren allegaer
Ghy Overloopers, ghy Ballinghen, ghy Brand- stichters, ghy Beeld -stormers

met menkaar
Dan ghy Hopman MVleughe-veul en ghy Selden-sat, koom ghy tsamen voort
Met u tangen, met u as -schoppen, met u brant-ysers en braat -spitten,
ghelijck dat behoort,
Recht nu u stangen op, en ontwynt u slaaplakens, u schorteldoecken en luyers

enz.

In het stuk van Kolm dat in Mayo 1616 vertoond werd,
komt een allegorisch personage voor, Bloedtdorstich Ghewelt genaamd, die „comt trecken met een guarde nieuwe
Waelen" en dan schreeuwt:
Stap an ghy gorghe Maets, corn op ghy Baender Heeren,
Ghy hoecks ghy Cabbeljaus, ghy raeuwe Haneveeren,
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Ghy muggen veur de boegh, ghy Leeuwen aen den dis
Ghy Monsters veegh, slae doodt daer wat te cluyven is,
Veur 't out, dats delfs bier en brandewijn die goet was,
En 't hart soo hartich hiel soo laugher 't varse bloet was
Bestooven in de borst
--

--

—

—

--

--

—

—

Cierstammen van het rij ck , ghy brallers die doet ruymen
Het lichte Geussen-rot, steeckt op u dolle pluymen
Jou Swaellu- starten en jou Haene-kams als bloet
En toont deur naem den aert wat kuykens datmer broet.
etc.

Waarschijnlijk heeft Kolm Breeroo hier willen navolgen;
immers , ook Breeroo drijft den spot met Roemers soldaten?
Doch wat hiervan zij, de verstandhouding tusschen Egelantier en Lavendel bleef goed. Zoo werkten de twee Kamers
eenigen tijd lang naast elkander voort. In de Egelantier
ontwikkelde zich Hooft, die reeds spoedig de aandacht op
zich had gevestigd door de vertooning van zijn Achilles en
Polyxena, zijn Theseus en Ariadne; die bewonderd werd
om zijne Granida (1605), zijne zangen en sonnetten en die
den reeds verworven roem nog zou verhoogen door zijn
treurspel Gerard van Velzen (1613). Ook op Breeroo hielden
de Kameristen den blik gericht, die in 1611 en 1612 zijne
romantische tooneelspelen Roddrick en Alphonsus en Griane
had doen vertoonen, beide ontleend aan de toentertijd algemeen bewonderde Amadis-romans. In het jaar daarna schaterden zijne medeleden in de Egelantier bij de opvoering
zijner kluchten van de Koe, van den Molenaerr en van Syinen
sonder soeticheit; zijn Moortje moest hen grootsche verwachtingen doen opvatten omtrent de toekomst van een dichter wiens
forsch talent zich zoo snel ontwikkelde. De naam van Samuel
Coster zal meer dan eens tegelijk met dien van Breeroo zijn genoemd, sedert hij dezen in 1612 en 1613 had getracht te
evenaren door zijne breed opgezette kluchten van Teeuwis
den Boer en van Tijsken van der Schilden en in 1615 zijne
krachten had beproefd aan het treurspel (ithys). Als lieder-
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dichter vond Breeroo een mededinger in Jan Jansz. Starter
die omstreeks dezen tijd (1612-1614) een paar jaar lang
lid van de Egelantier bleef en toen naar Leeuwarden vertrok om later Amsterdam weer te bezoeken (1622).
,

Tot dusver was de Oude Kamer een der voornaamste
centra van het geestelijk leven te Amsterdam geweest. Dat
zou zij niet lang meer blijven. Er was verdeeldheid ontstaan
tusschen de leden, die ten slotte tot scheuring werd en de stichting eener nieuwe instelling, de Nederduitsche Academie tengevolge had. Dat dit alles hoofdzakelijk een strijd, en ten deele
een persoonlijke strijd, is geweest tusschen Coster en Breeroo
ter eene , Theodore Rodenburg ter andere zijde, kan men
na al hetgeen daarover in den laatsten tijd geschreven is,
bezwaarlijk meer volhouden 4 ). Er was verschil van opvatting,
maar omtrent allerlei dingen. Het hoofdgebrek schijnt geweest te zijn, dat elk den baas wilde spelen en naar geen

,

Overheid luisteren. Niemand nam genoegen met de rol, die
hem in de te vertoonen stukken werd toebedeeld 5 )." Vandaar dat de stukken slecht werden gespeeld. Zij die het
minste talent hadden, wilden het hoogste woord voeren;
vooral bij de verkiezingen van Hoofden deden zij zich gelden.
De talentvolle leden der Kamer trokken zich terug. Bovendien kon de inrichting der op middeleeuwsche leest geschoeide Rederijkerskamer hun niet meer voldoen; de muren
der Kamer werden hun te eng. De jonge krachtige burgerij
van dien tijd werd voortdurend rijker en ontwikkelde zich
naar alle zij den. Die ontwikkeling moest geleid worden. Tot
dusver waren de Rederijkers voor een groot deel de geestelijke leiders der burgerij geweest. Coster, Breeroo en anderen
begrepen, dat zij het publiek meer moesten bieden dan de
Egelantier kon doen, wilden zij leiders blijven. Eene instelling van Hooger Onderwijs ontbrak te Amsterdam; die
zouden zij stichten. De Nederduitsche Academie kwam voort
uit dezelfde behoefte die later het Athenaeum te voorschijn
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riep. Coster en de zijnen streefden naar wat men nu ,, Uni
zou noemen; vandaar Breeroo's oproep-versityxno"
tot de „Latynsche- geleerde" vóór zijn Moortje, om hun licht
niet onder de korenmaat te zetten; vandaar indertijd reeds
het verzoek der Oude Kamer aan de Curatoren der Leid sche Hoogeschool, de college's in de moedertaal te doen
geven.
Waarschijnlijk was hier een verschil van opvatting tusschen
de aanstaande Academie-mannen ter eene, Rodenburg en
de overige leden van den Egelantier ter andere zijde. Rodenburg was, naar men uit den inhoud zijner stukken mag
vermoeden, blijkbaar niet overtuigd van de behoefte aan
zoodanige instelling. Indien men nagaat hoeveel plaats in
zijne talrijke stukken wordt ingenomen door kleine verhandelingen over zielkunde, over zedeleer, geschiedenis, volkenkunde (over de Italiaansche steden en hunne inwoners),
astrologie en geologie, dan mag men wel onderstellen, dat
hij de noodzakelijkheid eener scheiding van wetenschap en
poëzie niet heeft ingezien. Hij meende dat men wel goede
tooneelstukken kon maken, die tevens dienst konden doen
als leerboeken. Breeroo lachte hem daarom uit: „Ghy goedighe Gooden van Mannen !" roept hij in de voorrede
van zijn Griane (1616) „die in u groote Rijmen de Vrouwen, Dienst -meysj ens, ja Stalknechts doet Philosopheren

van overtreffelijcke verholentheden, hetsy van de beweginghe der Sterren, ofte van de drift des Hemels, oft van
de grootheydt der Sonne, oft andere schier onuytdenckelycke saken, dat ick doch meer voor een bewijs van uwe
wetenschap acht, als voor een eygenschap in die slach van
Menschen."
In elk geval tot eene scheiding kwam het, en den 23
September van het jaar 1617 werd de Nederduytsche Academie ingewijd. Zij zou zijn eene Jederlantsche oeffenschool" in de eerste plaats en verder zou men er vertoonen
„eenighe commedien, tragedien ende andere oeffeningen".
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Het academisch onderwijs moest weldra gestaakt worden
door de tegenwerking van den Kerkeraad; met de vertooning der tooneelstukken ging men voort, hoewel niet zonder
verzet derzelfde predikanten.
De Academie was en bleef vooreerst het bolwerk eener
in geestelijk opzicht mondig geworden burgerij, die de met,
zooveel moeite verworven vrijheid van gelooven, denken en
spreken wilde handhaven; die door middel van tooneel en
drukpers invloed wilde oefenen op den gang van zaken.
Coster's Iphicgenia en in veel mindere mate zijne
Polyxenna, Hooft's Baeto (2de en 4de Bedrijf), Vondel's Palamedes en hekeldichten, alle uit de Academie voortgekomen
behooren tot de Jitterature militante" dier dagen; dat polemisch karakter onderscheidt het werk der Academie van
hetgeen uit Egelantier en Lavendel voortkwam.
De Academie had haar eerste lustrum nog niet gevierd
of de krachten schenen haar te zullen begeven. Breeroo was
reeds een jaar na de stichting gestorven. Coster zelf werkte
na 1620 niet meer voor het tooneel, misschien ten gevolge
der aanmaning hem door Burgemeesteren op verzoek van
den Kerkeraad gegeven. Hooft, die naarmate hij ouder werd,
minder hield van politieke en kerkelijke geschillen, trok zich
langzamerhand terug. Omstreeks 1622 bewerkte hij nog den
Schijnheyligh , waarin hij femelende en huichelende geestelijken aan de kaak stelde; in 1623 en 1624 leed hij echter
zware verliezen: eerst zijn oudsten zoon, toen zijn jongsten
en laatsten zoon, daarna zijne vrouw; hij zocht troost in
het schrijven van zijn Henrik de Groote en weldra nam
de voorbereiding tot het samenstellen zijner Nederlandsche
Historiën zijnen geest geheel in beslag.
Het zag er dus slecht uit voor de Academie; doch één
man bleef over die een leger waard was: Joost van den
Vondel. In het twaalftal jaren dat verliep tusschen 1620 en
1632 (het stichtingsjaar van het Athenaeum), blijft hij een
der voorname vertegenwoordigers van het vrij zinnige deel
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der burgerij, dat zijne gewetensvrijheid niet aan banden
gelegd wilde zien.
Hoe was het ondertusschen gegaan met Egelantier en
Lavendel? Nadat de Academie-mannen de Egelantier hadden verlaten, was Rodenburg daar op den voorgrond getreden. In menig opzicht was hij de man , aangewezen om
leider te zijn van eene deftige instelling met eene traditie:
hij was een oomzegger van den dichter Spieghel , had aan
verscheidene hoven verkeerd , sprak en dichtte zelfs in zeven
talen , had veel gelezen, veel gereisd en verstond naar het
schijnt de kunst van zich populair te maken. Daarbij had
hij een groote vaardigheid in het vervaardigen van verzen,
een goed inzicht in tooneelzaken en schudde omvangrijke
tooneelstukken waarin een zeer groot aantal personen optreedt, uit zijne mouw. Zoo'n man was een kostbare aan
voor eene vereeniging die niet rijk was aan mannen-winst
van beteekenis. Rodenburg vertoefde echter niet lang te
Amsterdam; naar het schijnt ging hij in 1621 in den omtrek
van Brussel wonen. H ij bleef desniettemin belang stellen in de
Egelantier en dichtte nog menig stuk dat daar vertoond werd.
Na Rodenburg's vertrek kwam een ander rijmer op den
voorgrond der Oude Kamer: Jan Hermansz Krul, van wiep in
1623 een stuk (Diane „bly-eindend Spel") vertoond werd. Krul
had geen talent en onder hem ging de Egelantier steeds meer
achteruit. In de Lavendel deden Kolm en De Koning hun best,
vooral de laatste, wiens Simson daar in 1618 vertoond werd.
Van Kolm hoort men na zijne twee stukken Battae fsche
Vrienden -Spieghel (1615) en Nederlandsch Treurspel (1616)
niets meer en De Koning is misschien niet lang na 1618
gestorven of kon niet meer werken; hij klaagt ten minste
meer dan eens over zijne „quellijcke jicht-ziecte" en de
heerschappij welke de „verdrietighe en pynelij cke Juffrouw
Flerezijn" over zijne hand voerde.
De verstandhouding tusschen Egelantier 1 Lavend& en
Academie, was over het algemeen goe , al kan er van tijd
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tot tijd wel Benige naijver tusschen hen bestaan hebben..
Een staaltje van dien naij ver waarop tot dusver niet de
aandacht is gevestigd, vinden wij in Heemskerk's bewerking der Ars Antandi (Minne-kunst). Sprekende over de
wijze waarop een vrijer met zijn liefje in den Schouwburg
aan de praat moet raken, zegt hij o. a.:

-

Kont soo wat heen in 't eerst, en van gemeene saecken.
Vraeght of sy niet en weet wat dat men spelen sal,
Of 't dicht is wel gestelt, 't vertoonen heeft een val
En d' oude Kamer meer, of nieuw' is waard om prysen,
En die sy gunst bewyst, wilt die oock gunst bewysen s).

Met de nieuwe Kamer" kan toch bezwaarlijk eene andere
dan de Academie bedoeld zijn. Of is misschien de Lavendel
bedoeld? Maar deze bestond reeds bij den aanvang der 1 7de
eeuw en de Minne - kuist is van 1626.
Toen in 1632 het Athenaeum Illustre werd opgericht
had de Academie haar voornaamste reden van bestaan verloren ; de beide andere vereenigingen kwijnden; de twee
liefdadige instellingen, Weeshuis en Oude-mannenhuis, die
voordeel trokken uit de opbrengst der onderscheiden vertooningen, hadden er belang bij dat de drie tot een werden..
Na veel gehaspel kwam die vereeniging tot stand; in 1635
was de samensmelting van Academie en Egelantier geschied
(de Lavendel schijnt zich reeds vroeger in de Academie
opgelost te hebben). De vereenigde instelling heette voortaan
de Amsi :da ,sche Kamer; deze speelde en vergaderde in
het indertijd door Coster gestichte gebouw; toen dat spoedigte klein bleek, werd het gesloopt en op hetzelfde terrein,
door aankoopen vergroot, verrees in 1637 de eerste Neder
Schouwburg, die ingewijd werd met de vertooning-landsche
van Gijsbrecht van Amstel. Wel trachtte Krul zijne zelfstandigheid te redden door in 1634 eene Amsterdamsche
„musyck- kamer" op te richten, doch deze schijnt geen lang
leven te hebben gehad.
Naarmate Hooft zich terugtrok uit de Academie, werd

14
het „hooge hays" te Muiden langzamerhand een nieuw
middelpunt van letterkundig leven; het werd dat vooral,
toen Hooft in 1,627 hertrouwd was met Leonora Hellemans ,
toen door de stichting van het Athenaeum Barlaeus en Vos
zich te Amsterdam vestigden en door de opheffing der-siu
Academie de behoefte aan een ander centrum zich deed gevoelen. Van dien tijd tot Hooft's dood (1647), zien wij den
zoogenaamden „Muiderkring" in wezen. Geleerden en letterkundig en van andere kunstenaars, behalve musici, hooren
wij weinig waren daar steeds welkom, vonden er een goed
onthaal en een pittig onderhoud. De beide professoren van het
Athenaeum behoorden tot de meest geliefde gasten. Komt
Hooft te Amsterdam, hij verzuimt zelden Barlaeus of Vossius
op te zoeken, „oorverleyders die hem den tijd te kort maeckten" om zijne schreden te richten naar het huis van zijn
zwager Baek, die ook dikwijls te Muiden kwam. Of de
Drost draagt Baek op de twee geleerden uit zijn naam te
noodigen; indien Vossius wil komen, zal men hem eene
studeerkamer inruimen waar hij rustig kan werken; als
hij 's middags zijn gezelschap maar schenkt. Samuel Coster
bleef steeds een welkome gast. Ook Vondel zien wij van
tijd tot tijd te Muiden, doch zelden op eene uitnoodiging
van Hooft. Wij vernemen uit Hooft's brieven meer dan eens
dat Vondel iets van zijn werk aan den doorluchten Drost"
zendt of aanbiedt iets te komen voorlezen en Hooft is dan
wel zoo goed dat aanbod niet af te slaan, maar hij wacht
gewoonlijk totdat Vondel vraagt. Daniel Mostaert, de Se-

-

cretaris van Amsterdam, Read, Verburgh en Brosterhuizen
komen niet zelden te Muiden.
De bekoorlijke Tesselschade, de zangeres Francisca Duarte
en Juffrouw Tols zien wij er ook meermalen; deze vrouwen
gaven aan het literair verkeer aldaar die verfijning welke
noodig was voor zijne ontwikkeling. De verdiensten van
Roemer Visscher's dochters voor onze literatuur zijn meer
indirect dan direct geweest: zij hebben door haar persoon-
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lijken omgang en geestelijk verkeer ongetwijfeld een invloed
ten goede geoefend op Breeroo, Hooft en Vondel, invloed
dien mooie, beschaafde, hoog-ontwikkelde vrouwen te allen
tijde op auteurs gehad hebben, zooals de geschiedenis van
menige literatuur, maar vooral van de Fransche, ons leert.
De hartstocht, door de bekoorlijkheid van Tesselschade ge
zedigheid in toom gehouden, heeft te zamen-wekt,dorha
met de eerbiediger gevoelens die men der wijze Anna toedroeg, de temperatuur van het gemoedsleven in den Mui
verhoogd; terwijl deze vrouwen uitlokten tot meer--derking
dere fijnheid van toon, tot hoffelijkheid en galanterie, waren
zij niettemin zeer wel in staat de gesprekken der mannen
te volgen en er deel aan te nemen; bevallig van uiterlijk,
geleerd en verstandig, rein van gemoed, verpersoonlijkten
zij een deel van het streven dier tijden naar schoonheid ,
wetenschap en goedheid. Niet zelden werd „een poëetsche
maeltijdt" gehouden; daar onderhield men zich over politiek , wetenschap en literatuur; men lachte om Latijnsche
dubbelzinnigheden van Barlaeus en luisterde naar de Fransche
en Italiaansche liederen van Tesselschade en Franckj e. Was
men niet samen dan zond men elkander vaak een of ander
stuk in handschrift toe en verzocht critiek. Ook de verder
af wonende Huygens, vriend van Hooft die van tijd tot
tijd te Muiden kwam, deed daaraan mede.
Aan dat samenleven en samenwerken kwam een eind door
Hooft's dood. Reael , Baeck , Plemp, Mostaert, Victoryn en
De Groot waren hem reeds voorgegaan; spoedig zouden
Tesselschade en Anna Roemers , Barlaeus en Vossius hen
volgen; ook Rodenburg en Starter behoorden in 1650 mis
niet meer tot de levenden; in elk geval hoort men-schien
niets meer van hen. Van dat gansche geslacht van schrijvers
en dichters , die gedurende de eerste helft der 17de eeuw
onze literatuur langs onderscheidene wegen omhoog hadden
gevoerd, bleven alleen Coster en Vondel over, en als schrijver was Coster reeds lang gestorven.
,
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Een nieuw geslacht was ondertusschen opgetreden: Jan
Vos , de dichter-glazenmaker, wiens bloederig tooneelstuk
Aran en Titus in 1641 onder algemeene toejuiching was
vertoond, die zich in Van Baerle's bescherming verheugde
en meer dan eens op het Muiderslot ontvangen werd. Thomas Asselyn die een tijd lang op den achtergrond bleef, als
treurspeldichter Vos trachtte na te volgen, in zijne klucht
zich een geestverwant van Breeroo toonde. Jeremias-speln
de Decker en Reyer Anslo, antipoden in den geloove: de
vrome kruidenier Jeremias was een fel vijand van het Katholicisme ; de ander, vroeger doopsgezind, werd Katholiek
en ging naar Italië waar hij stierf; maar beiden door Vondel
geprezen om hunne „sierlijke netheid ". Six van Chandelier,
die weinig op den voorgrond kwam en met zijn eigenaardig
talent alleen bleef staan; eindelijk de meest bekende onder

hen: Gerard Brandt.
Brandt had zich reeds als twintigjarig jonkman een goeden
naam verworven door zijne lijkrede op Hooft, waarin men
eerst later plagiaat zou ontdekken. Hij was door zijn
huwelijk met eene dochter van Barlaeus verbonden aan het
oudere geslacht; een zijner grootste verdiensten is zeker,
dat hij zijne tijdgenooten het leven en de beteekenis der
twee grootsten van dat oudere geslacht, Vondel en Hooft,
zooveel beter heeft doen kennen.
Het is er ver van af, dat wij hier allen zouden genoemd
hebben, die toentertijd bekend stonden als dichters of rij
Een hunner, Mattheus Gansneb Teugnagel , voelde-mers.
zich aangetrokken tot het schrijven eener „chronique scandaleuse" van de toenmalige letterkundigen; in een zijner
werken 7 ) vinden wij een honderdtal rijmers en dichters opgesomd ; zondert men de hier reeds genoemde uit, dan blijven
er nog dozijnen verzenmakers en tooneeldichters over, van
te weinig beteekenis om hier meer over hen te zeggen.
Een eigenlijk middelpunt van letterkundig leven, zooals
vroeger Egelantier, Academie en Muiderkring waren ge-
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weest , was er in dit tijdvak niet meer. Dichters en schrijvers
als Six van Chandelier, De Decker, Brandt, staan op zich
zelf of vormen zich een kleinen eigen kring. Wat er overigens
aan letterkundig leven was, concentreerde zich om en in
den Schouwburg. Jan Vos heerschte daar een tijd lang, niet
zonder strijd.
Een jaar na zijn dood (1668) werd het befaamde genoot
Nil Volentibus Arduum geboren. De Decker en Anslo-schap
waren toen reeds gestorven; Brandt, Asselyn en Six van
Chandelier leefden nog lang na de oprichting van het Genootschap , en, hoog uitstekend boven ouderen en jongeren,
in eenzame grootheid, schreed nog steeds de oude Vondel
voort, eenig overgeblevene uit een vroegenen tijd en die nu
reeds het derde geslacht tot rijpheid zag komen.
Aan het slot zijner „Aenleidinge ter Nederduitsche Dicht
Vondel gezegd: „Vele andere dingen-kunste"(1650)had
willen liever met de levendige stemme en voorbeelden, dan
met de penne beduit worden: derhalve te wenschen waer,
dat geestrijcke vernuften onder het beleit van geleerde
Mecenaten hierover zomtijts onderling raetpleeghden, en zoo
eereen Parnas, naar den stijl van Italie, oprechtten, daer
men zonder afgunst onzijdigh elcks oude en nieuwe dichten
toetste; zoo wel om de schoonheit en aertigheit te volgen,
als om onze misslagen uit een edele eerzucht te mijden, en
door dien middel de Neerlantsche poëzy haren vollen glans
te geven."
Het was misschien om dezen of een dergelijken wensch
te verwezenlijken, dat de advocaat Mr. Andries Pels met
eenige letterlievende medici, Meyer, Dop, Antonides, en
anderen als de schepen Willem Blaeu en IJsbrand Vincent
eene vereeniging stichtten, welke zij noemden naar hun
gemeenschappelijk devies: Nil Volentibus Arduum. Later
traden nieuwe leden als Thomas Arents en Van Ryndorp
toe. Het Genootschap wist na eenigen tijd het bewind
van den Schouwburg in handen te krijgen. Hun aanvoerder
2
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trachtte hunnen invloed duurzaam te maken door het uitgeven eener poëtiek en van een soort wetboek voor het
tooneel.
Men doet het wel eens voorkomen, alsof in het laatste
kwart der 17de eeuw die zoo roemrijk begonnen was, de
mannen van N , V. A. eene literaire vierschaar spanden,
voor welker gezag ieder zich boog. Die voorstelling is echter
niet juist. Pels en zijne getrouwen wilden wel zulk een
gezag , maar het te verwerven was zelfs voor deze willers
te moeilijk. „Dat je 't ventjen allien zijt, hoef je niet te
mienen" kon Asselijn tot Pels zeggen met een woord van
den door hem zoo bewonderden Breeroo; Asselijn , wiens
beste stukken — de reeks van Jan Klaasz — tusschen
1682-1685 geschreven en vertoond of gelezen werden.
Antonides, de eenige der oprichters van het genootschap
die iets beteekende behalve Pels, scheidde zich van hen
af, zoodra hij tot rijpheid was gekomen. Jan Luiken, een
der zeer weinige echte dichters uit de tweede helft der
17de eeuw, bekommerde zich niet om de bent, maar ging
zijn eigen eenzamen weg, eenzamer naarmate hij meer
opging in het piëtisme. Ook de dichterlijke kapitein Broek huizen en de blij speldichter-professor Bernagie stonden, naar
het schijnt, niet in betrekking tot de mannen van Nil.
Overigens ontbrak het ook in het laatste kwart der 17de
evenmin als in eenig ander tijdvak der Nedereeuw
landsche literatuurgeschiedenis
aan tal van rijmelaars.
Daar was b.v. Joan Pluimer, , wiens verheven gaven"
door zijn vriend Broekhuizen geroemd worden; Hieronymus
Sweerts , wiens eenige verdienste is geweest dat hij het lijk
van Vondel ten grave heeft helpen dragen; Willem Schellinks , Van den Eekhout en Questiers , vrienden van Sweerts ,
gewoon op hunne jaardagen elkaar van de geboorte-taart
te geven en elkander soms een dwalende lauwerkrans toe
te kaatsen die op geen van vieren scheen te willen hechten.
Poeet was een eerenaam geworden, waarnaar velen streefden
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maar dien slechts een enkele verdiende. Wie door zijne
verzen niet spoedig genoeg de algemeene aandacht tot zich
kon trekken, trachtte het te doen door kinderlijke excentriciteit. Pels vertelt ons ten minste dat veel jongemaats"
in dien tijd zo driftig en zoo heet op straatlof" waren
dat ze , als dol na de eernaam van poëet,
Om wys te schynen, met geen menschen willen praaten,
Op Dam noch Beurs noch Brug verschynen, dootsche straatera
En Burregwallen gaan bewand'len 8 ).

Toen Luiken in 1712 „dezen sterfelijken rok" had uitgetrokken, was de 17de eeuw gestorven: in zijne minnedichten , gezond, dartel, bevallig ; in zijne stichtelijke poëzie,
rein, hoog en teeder, zien wij een laatsten weerschijn van
den luister die straalt uit de werken van Hooft en Vondel.
Met Asselyn die in 1701 stierf was het genie van Breeroo
verdwenen; Langendijk was een ander man. De 18de eeuw
stond toen reeds lang voor de deur; de mannen van Nil
Volentibus hadden haar den weg bereid.
In 1684 gaf zekere Sybrand Feitama „een oud Drogist",
gelijk hij zich zelf noemt, een bundel Christelijke en Stig►lelijke Rym -oe ffeningen uit. Tien jaar daarna zag binnen
Amsterdams muren een andere Sybrand Feitama het levenslicht, een kleinzoon en naamgenoot van den eerste; dat was
de 18de eeuw: Jan Salie die vooreerst Jan den Poëet onder
den duim zou houden.
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AANTEEKENINGEN.
Ghy Licht -hoofden, ghy luy kan -kijckers die ons plaghen" (Op het
feest van 1613 der Kamer uyt L. Jonst).
2) Zie Hooft's Brieven (ed. v. Vloten) II, 42, 106; IV, 45; H, 201.
In Coornherts Wercken (ed. 1630) III, fo. 492 v° lezen wij in eenesamenspraak tusschen zekeren Legaet en Werner Const;
„Sodanighe ware Narren soecke ik ende nadien ick u Wernar hoor
noemen, sonde ick my verblijden dat ick aen u sulcken waernar hadde
ghevonden." Vandaar Hooft's woordspeling in zijn War•enar. In de
Br•abbelingh (1614) p. 50 lezen wij:
'k En kan niet callers (sey sy noch) elck heeft zijn lack thuys
Soo heeft de Duyvel dan ghespeelt met haar backhuys.
1)

„

Ook dat nam Hooft over (zie ed. Leendertz, II, 333).
In Starter's Jan Soetekauw (ed. Van Vloten) de woordspeling van
Roemer: „Neen Moer, de keurs most uyt of ick en wilse niet" (Gesch.
der Ned. Lett. in de 16e eeuw , II, 355).
3) Deze worden genoemd in de Opdracht van Breughel's Boertighe
Cluchten (1613). In 1611 was ook zekere Jacques Verbeeck lid. Vgl. den
Catalogus der Hist. Tentoonstelling te Amsterdam (1876) p. 184.
4) Eene juiste heldere beknopte voorstelling van den gang der zaken
gaf Dr. R. A. Kollewijn in de Gids van 1891 (III, 329 volgg.).
5) Jonckbloet , Gesch. der Ned. Lett. in de XVIIe eeuw I, 107.
6) Minne-kunst ..... t' Amsterdam anno 1626 (bladz. 9).

7) Aemsterdamsche Lindebladen (1640) p. 64-66.
8) Hor. Dichtk. bladz. 30.

II.
TOESTANDEN.
Afhankelijkheid der dichters. Dichters en Overheid in botsing. Het
-publiek. Waardeering der literaire kunst. Besteld en beloond werk. Letterkundige eigendom. Honoraria. Maecenaten.

Onder de zaken die de ontwikkeling der poëzie belemmerden, moet in de eerste plaats genoemd worden de af
dichters. De verhouding die vroeger be--hankelijdr
staan had tusschen Overheid en Rederijkers was in menig
opzicht dezelfde gebleven: nog altijd moesten de Rederijkers
de Overheid behulpzaam zijn in het op touw zetten van
allerlei feestelijkheden, wanneer voorname personages de
stad bezochten; dan richtten zij straattooneelen op, maakten
opschriften voor eerebogen, vertoonden stukken. Evenals in
de middeleeuwen was de Magistraat niet zelden aanwezig
bij de vertooning van tooneelstukken. Zoo richtte Jan Vos
,een gedicht tot de Ed. Heeren Burgemeesteren en Regeer
toen ze 't vertoonen van J. van-derstaAm ,
Vondels Salomon met haar Ed. byzyn vereerden 1 )." Kwamen Dichters en Overheid in botsing, dan maakte de Overheid gebruik van haar macht. Zulke botsingen kwamen nog
-al eens voor.
In een tijd toen de publieke opinie nog geene machtige
pers tot hare beschikking had om zich te uiten en invloed
te oefenen, openbaarde zij zich in de lagere standen door
oploopjes en oproer, in de hoogere door blauwboekjes en
de poëzie. Werden door dichters of rijmers zaken verkondigd
die „de Heeren" niet aanstonden , dan ontboden zij den
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schrijver van gedicht of rijm voor zich, lieten hem van
hunnentwege vervolgen, verboden den verkoop van het ge-dicht of de vertooning van het tooneelstuk. Niet zelden was
de Magistraat in zulke gevallen slechts de wereldlijke arm
van den Kerkeraad.
Zoo zien wij in 1621 na de vertooning van Costers Iphigenia , den schrijver voor de Heeren komen. Coster werd
„vermaent" en beloofde dat hij hem wilde reguleeren na.
't believen van de H.H. Burgemeesteren ende niet en sal
spreken yet wat tegenwoordig den Heeren niet en sal ge
tijden als de H.H. niet en sal belie--valen,oftpsck
ven". Onderdanig genoeg zeker! In 1625 werd Vondel wegens
zijn Palamedes vervolgd en beboet; in 1630 verbood de
Magistraat het uitgeven en verkoopen van de stekelige vraag"
door de Academie gesteld. In 1637 trachtte de Kerkeraad
de Heeren, maar vruchteloos, te bewegen tot het verbieden
der vertooning van Gvjsbrecht van Aemstel; daarentegen werd
Vondel wegens zijn Maria Stuart beboet. De vertooning van
Lucifer werd op verzoek des Kerkeraads, door den Magistraat verboden en aan Asselijn's Jan Klaasen tot nader

order het tooneel ontzeid".
De onafhankelijkheid die hooge geboorte, rijkdom of aanzienlijke ambten schenken, was aan de meeste Amsterdamsche dichters van dezen tijd ontzegd: Breeroo was de zoon
van een rijken schoenmaker het was al heel mooi dat men
hem vaandrig bij de schutterij maakte; Vondel was kousen
als De Koning; Jan Vos-koper;Stabvoen
was glazenmaker; De Decker kruidenier; Asselijn boekbinder
en later karmozijnverver;; Six van Chandelier drogist; Luiken
graveur; Krul waarschijnlijk smid; Antonides en Bernagie ,,
evenals Coster , medici; Brandt predikant; Broekhuizen kapitein. Hooft, Reael en Rodenburg maken eene uitzondering:
vooral Hooft , wiens trots als vrij man zich zoo krachtig
deed gelden tegenover de aanmatiging van Jonkheer van
Zuylen van Nyevelt, wien Oldenbarneveldt een bezoek
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trachtte te brengen en die Prins Maurits op den huize te
Muiden ontving. Tengnagel had misschien door zijne ver
meer dan een patricisch geslacht Pene hooge-wantschpme
plaats kunnen innemen, indien men hem niet wegens zijne
verkwisting en zijne bandeloosheid „steekind" had gemaakt.
Was het publiek destijds van dien aard, dat het de dichters steunde of verhief? Over het algemeen was het peil
der litteraire beschaving ook onder het Amsterdamsch publiek niet hoog. De leeslust was sterk genoeg: „een yeder
walght" zegt Melchior Fokkens, „van al de schriften daar
de Boekwinkels tot barstens toe vol van zijn" 2 ). Het wemelde in Amsterdam van uitgevers en boekhandelaars. Een
boek „fraey om en om vergult" behoorde ook in de eerste
helft der 17de eeuw reeds tot de gewone geschenken die
men een jong meisje gaf 3 ). Maar een deel van het publiek
had meer smaak in het grappige, platte en vieze dan in
echte kunst. Vele uitgevers hebben meer trek in werken
van het eerste soort, zegt De Decker dan in die van het laatste:
... , hoe ze meer bestaen in zouteloozen praet
Meer klincken naer de vest, meer stincken naer de straet,
Hoe dat ze gretiger by haer zyn opgenomen.
Waerom? Omdat van zulx veel dicker dalers komen 4 ).
De onbekende samensteller eener anecdoten- verzameling
uit het laatst der 1 7d eeuw, cie Geest van Jan Tamboer,
zegt tot den Leezer" :
De beste Boeken blyven leggen
Nu onverkoght: zoo is 't gesteld.
De Drukkers winnen, zoo zy zeggen,
Aan Uienspiegels 't meeste Geld.

Een ander deel van het publiek was te zeer vervuld van kerkelijke en theologische zaken, te afkeerig van al wat niet stichtelijk was, om smaak te kunnen hebben in echte kunst, die dat
niet of dat niet alleen gaf. Tot dat deel van het publiek
behoorde Michiel Adriaansz. de Ruyter, van wiep Brandt
ons verhaalt: „de heilige Schriftuure las by onophoudelyk
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en besteedde daarin als hy aan landt was meest alle de
wintersche avonden: leezende dan over luidt by zyn huis
kinderen, om die met eenen door dat gehoor te-vrouwen
leeren en te stichten. Behalve de heilige Schrift las hy weinige en byna niet dan Theologische boeken" 5 ).
Dat onder zulke omstandigheden de achting voor de kunst
bij de meesten niet hoog was, laat zich begrijpen. Er is
overdrijving maar ook waarheid in de klacht van den beroemden acteur Adam Karels van Zjermez tot Joan Huydekooper:
„Zoo yemandt ... kan of dichten of zinghen of Tooneel
of Luitspeelen, schoon deze vermakelijke bezigheden hem
in andere ernstigh er zaken niet en verhindere(n) en dat hy
zich met eeren quijt in al de dingen van zijn doen, men
vergeet alles wat hij goeds heeft, alleenelik om te zeggen
„'t is een Poët , 't is een Musikant, 't is een Commediant ,
't is een Speelman" s).
Had men in het openbaar of dagelijksch leven de diensten
van zulk een poëet noodig, dan wilde men hem wel te hulp
roepen. Zoo deed de Magistraat dikwijls, gelijk wij gezien
hebben. Zoo deden ook de Regenten van het Oude-mannenhuis,
toen zij aan Egelantier en Lavendel verzochten een stuk te
maken, om de burgerij op te wekken tot deelneming aan de
loterij voor die instelling (1614). Menigeen die een verjaardicht noodig had voor zijn liefje, wendde zich tot een dichter;
de grijze Vondel schreef er een paar voor de kleinkinderen
van zijn vriend en beschermer Michiel le Blon. Een groot
aantal bruiloftsdichten zijn, naar het mij voorkomt, op verzoek gemaakt 7).
Stelden dichters en rijmers hun talent of hunne vlij t kosteloos ter beschikking van het algemeen? In gevallen, waar
het een vriendendienst gold, zeker wel; doch dikwijls lieten
zij zich voor hun werk betalen of beloonen. In de middel
waren vele dichters , dichter van beroep; anderen-euwn
gevoelden ook toen reeds hunne roeping als dichter; bij
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sommigen gingen roeping en beroep samen. De dichters van
beroep, sprekers en zangers, lieten zich steeds voor hunne
diensten betalen; die middeleeuwsche toestand was ook in
de 17de eeuw nog niet geheel verdwenen. Richtte een poëet
zich tot vorsten, hooge personages of tot de Overheid, dan
werd hij gewoonlijk beloond. Zoo ontving Starter de somme
van zes ponden, hem by Burgemeesters (van 's-Gravenhage)
toegevoucht, tot een vereeringe over twaelff exemplaren by
hem aen de Magistraet gepresenteert, van de laeste tocht
van Zijne Extie. Prins Heyndrick in Brabant, by hem in
Nederduyts dicht beschreven" (1622) 8 ). Starter handelde
-misschien verstandig door het gedicht niet aan den Prins
-zelven op te dragen; deze schepte, naar het schijnt „sootier
behaeghen .... uyt de toeëigening van eenig letterwerk" 9 ).
_Echter waagde Hooft het zijne Nederlandsche Historiën den
Prins toe te wijden,, doch niet voordat vriend Huygens de
baan had geëffend. Uit de brieven van Hooft blijkt duidelijk
dat die opdracht een hachelijke en teere zaak was. De Drost
deelt zijn geëerbiedigden vriend mede, dat hij de eerste
20 boeken zijner Historiën wel gaarne aan Zijne Hoogheid
zou willen toewijden. Zou de Secretaris des Prinsen eens
willen onderzoeken „oft dezelve zulx met goeden ooghe
zoude kunnen aanschouwen, dan oft zy liever zaeghe, dat
ik my dies onthielde ?" Huygens was blijkbaar van oordeel
dat het 't best was den Prins onverwachts er mede aan boord
te komen („dat het voeghlijxt onvoorziens verschijnen zal ")
en zoo zal Hooft het er dan maar op wagen. Toen Zijne
Doorluchtigheid de opdracht eenmaal aanvaard had, kon zij
niet nalaten den schrijver een zilveren handwaterval en
bekken te vereeren 10 ).
Zoo ontving Vondel een gouden keten en medaille van
Koningin Christina, een zilveren schaal van de Amsterdamsche Burgemeesters voor zijn gedicht op de Inwijding
van het Stadhuis , van Amalia van Solms een gouden
penning 11) voor het bruilofsdicht op het huwelijk harer

,
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dochter. Jan Vos werd meer dan eens beloond voor zijne
gedichten.
Barlaeus die een talrijk kroost in huis had, wendde zijne
vaardigheid in het maken van Latijn.sche verzen aan, om
van tijd tot tijd een stuivertje te verdienen. Ook hem moest
Huygens den weg banen tot des Prinsen oor en beurs; de
professor was niet weinig opgetogen, toen op een Decembermorgen heel vroeg het honorarium voor een gedicht zijne
Juno ter hand werd gesteld; de opgetogenheid brengt er
den geleerden man toe, zijne Juno eene Danaë te noemen
die door een goudregen overstelpt wordt, al gaf de eerzame
Barbara overigens weinig aanleiding tot zulk eene ongekleede
vergelijking 2 ). Het schijnt dat het literair geweten van
Barlaeus wel eens in verzet kwam tegen dat omzetten van
Latijnschee verzen in Hollandsch goud. Althans hij voelt zich
genoopt in een zijner brieven te verklaren, dat, hoewel de
Muzen te edel van aard zijn dan dat zij zelfs voor de hoogste
vorsten, loondienst zouden verrichten, het toch een deugdzaam man niet past eene eervolle belooning te versmaden
en dat een wijs man volstrekt niet afkeerig behoeft te zijn
van de roemvolle geschenken der goden 13 ). Blijkbaar was
Barlaeus het eens met Beaumarchais — en hoeveel andere
auteurs van lateren tijd? „que l'esprit des lettres n'est
pas incompatible avec l'esprit des affaires ".
Dat men bij een rijmer of dichter werk bestelde of een
contract met hem sloot, waarbij hij zich verbond dat en dat
werk te leveren tegen zoo en zooveel , komt ook voor in de
17de eeuw. In de klucht van Frik in 't Veurhuys (1642)
zegt de held van het stuk dat hij naar Meester Jan de Poëet
wil gaan om een bruiloftsdicht te bestellen en vervolgt dan:
`

Wie sout aers in de hiele Stad beter maken ?
Hy doet het immers veur elk ien schier alledaeg en mit ien trouheyligjen
veur an om kleyn geld,
Ja somtydts wel om niet, die hem maer ien lutjen an 't oor leyt,
en lelt ,
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Want hy het sellefs sulcken beseten sin in rymen en rederycken,
Dat hy ien aer voort helpt en laet het zyn hiele smits- winkel mit al 't
gerietschap aenkyken.

Had Tengnagel hier niet het oog op Jan Hermansz Krul,
die immers, naar men gelooft, smid van beroep was? Dat
vele bruiloftsdichten van Vondel en anderen besteld werk
zijn geweest , zou mij niet verwonderen. Welk een verschil
bestaat er niet tusschen de meeste bruiloftsdichten, door
Vondel voor aanzienlijke Amsterdammers gemaakt, en die
welke hij voor verwanten of vrienden (ook aanzienlijke vrienden) dichtte! Ook Starters bruiloftsdichten voor den Frieschen
adel zullen wel, naar men vermoeden mag, op bestelling
gemaakt zijn.
Het merkwaardigste voorbeeld van de beschouwing volgens
welke een dichter een leverancier is als een ander, vinden
wij in het contract in 1622 gesloten tusschen een twintigtal,
waarschijnlijk jonge, Amsterdammers en Starter. De onder teekenaars die zich „lyeffhebbers van de Nederduytsche
Poesy" noemen, verbinden zich Starter wekelijks twaalf
carolus-guldens uit te keeren; daarvoor moet hij te Amsterdam blijven wonen, hun „volcomen acces geven tot alles
wat hij maakt of gemaakt heeft en gedichten voor hen
schrijven tegen drie stuivers de bladzijde ' i ).
Dat men het werk van een dichter over het algemeen
niet hoog stelde, blijkt ook daaruit dat men, vooral in de
eerste helft der 17de eeuw, niet spoedig overging tot het
laten drukken van een gedicht of tooneelstuk noch tot het
uitgeven van een bundel verzamelde werken. Roemer Visscher
gaf zijne Brabbelingh eerst uit, toen hij in zijn 6 7 ste jaar
was, en omdat men buiten hem om eene slordig bewerkte
uitgave zijner gedichten het licht had doen zien. Het voornaamste werk van Spieghel , de — onvoltooide Hert
►hel werd eerst na zijn dood uitgegeven; de eerste vol -spieg
uitgave van Coornhert's werken verscheen 40 jaar-ledig
na zijn dood. Men mag Abraham de Koning wel gelooven,.
-
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waar hij in de opdracht van zijn treurspel Jephta (a° 1615)
schrijft: r ick en hadde noyt gedacht ....... dit mijn U.E.
opgedraghen en toeghe-eyghent Treurspel in lichten dach
door den Druck yedereen ghemeen te maken"; immers,
ook zijn Achab werd uitgegeven acht jaar nadat het stuk
gedicht was. Breeroo's Liedboeck zag eerst na zijn dood
in eene volledige uitgave het licht; de eerste verzameling
van Hooft's gedichten werd, niet eens door hem zelf, uit
toen de dichter 55 jaar was; Vondel gaf, daartoe-gevn
genoodzaakt door Benige bewonderaars, zijn eersten bundel
uit op 67 -jarigen leeftijd ; hunne treurspelen en vele kleinere
gedichten hadden echter reeds lang vóór dien tijd, afzonderlijk of met die van andere auteurs tot een bundel ver,eenigd , het licht gezien.
Deze opvatting der waarde van poëzie maakt begrijpelijk
dat men , vooral in de eerste helft der 17de eeuw, er geen
been in zag een dichter zijn werk te ontstelen of buiten
Lem om te drukken of , indien het een tooneelstuk was , het
te vertoonen. Coster , Hooft en Vondel ondervonden dat elk
op zijne beurt.
Naar het schijnt, betaalde een uitgever wel honorarium
-aan een dichter, maar veel kan het niet geweest zijn. Wanneer
wij den uitgever Van der Plasse hooren mededeelen, dat
hij een onvoltooid tooneelstuk van Breeroo „tot (s)yn groote
kosten (heeft) laten volmaken van soodanigen Poëet der
welcker styl best op syn onvoltoyde werk paste", dan zal
men deze mededeeliiig cum grano salis" moeten opvatten.
Evenzeer wat wij vernemen uit de voorrede van een zeldzaam volksboekje berijmd door Krul; de uitgever Michiel de
Groot, zegt dat hij, hoorende dat „once soet rijmende Poëet
J. H. Krul iet nieus gemaeckt had..,. met groote kosten
en moeyte hem bewillight heb, die selfde in mijn handen
te leveren" 15 ). Meer geloof verdient bij wie rekening houdt
met de toenmalige waardeering der kunst van het woord,
wat Jeremias de Decker zegt in zijn Lof der Geldzucht 1 s) :
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En vloeit er wat geveins uit hunne rymery,
't Valt hunnen buidel mis en doet de borze zwellen
Der bozer druckeren en hunner metgezellen.
De Dichter zaeit en plant, de drucker maeit en pluckt.

Het betalen van honorarium aan een tooneeldichter,, Boor
de mannen van Nil Volentibus Arduum omstreeks 1680 voorgesteld, vond geen bijval, wel afkeuring: de Rotterdamsche
rijmer Dullaart uitte zich over dat voorstel op scherpe wijze.
Het groote argument in dezen was echter dat de tooneelvoorstellingen door dien maatregel minder zouden opleveren
voor de beide liefdadigheids- instellingen 17 ).
Tegenover deze ongunstige omstandigheden stond 1 0 dat
de vrij talrijke rederijkers in zekeren zin de kern vormden
van een geletterd publiek, beter in staat het werk van een
dichter te waardeeren dan de groote hoop ; 2 0 dat, niet
het minst door den invloed der Renaissance en doordat aan
alle zoons van goeden huize toentertijd eerre geletterde opvoeding ten deel viel, verscheidene aanzienlijke Amsterdammers behagen leerden scheppen in de rol van Maecenas.
Zoo wordt het huis van Laurens Joosten Baeck, den beschermer van Vondel , door Gerard Brandt genoemd „een
Parnas van wetenschappen, daar men de fraaiste geesten
onthaalde en de loffelykste kunsten koesterde. Inzonderheit
Naaren zijne zonen en dochters verslingert op de dicht
18 ). Joachim van Wickevort wordt door Vondel gepre--kunst"
zen als een liefhebber van „uitgeleze boecken, brieven,
beelden, schilderijen, penningen, printen, teeckeningen en
diergelij eken zinnelij eken huysraet" en Joan Huydekooper van
Maerseveen , een „harthaver van de edele tooneelpoëzy" 19).
De vader en de grootvader van dien Huydekooper worden door
den tooneelspeler van Zj ermez liefhebbers van konsten , geschriften en fraeye dingen" genoemd. Cornelis de Graeff,
wien Vondel zijn berijmden Virgilius opdroeg; Hinlopen
Vermaes wien hij zijne vertaling Hericules in Trachin wijdde
en Anna van Hooren , de echtgenoote van burgemeester

-
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van Vlooswyck, waren evenzeer Amsterdammers wien poëzie
en kunst ter harte gingen. Henrik Hooft, Advocaat Fiscaal
van 't Ed. Moog. College ter Admiraliteit, wien de mannen
van Nil Vol. Arduum hunne Malle Wedding opdroegen, zal
ook wel een liefhebber van poëzie zijn geweest.
Dat onder de beschermende vleugelen der Mecenaten nu
en later een huispoëet werd uitgebroeid, lag niet aan den
Mecenas maar aan den poëet. Ware Jan Vos niet de grove verzensmid geweest dien zijne gedichten ons toonen, dan had hij
nog op andere wijze zijn voordeel kunnen doen met de meerdere beschaving der Huydecoopers, dan door hunne kinderen,
fonteinen, grotten en standbeelden tot onderwerpen zijner
rijmelarij te kiezen. Ware hij ten minste nog maar eens
met hen op jacht gegaan! Maar neen: hij ving het wild
liefst, als het op schotel lag 20 ).
Voor de meeste dichters is de kennismaking met aanzienlijke
landgenooten en hunne bescherming in dien tijd zeker eer
een voordeel dan een nadeel geweest. Zeker was ook Jan
Vos een der dichters op wie Pels het oog had, toen hij schreef:
En niet alleen schuilt eer maar voordeel in die kunst;
Want veele hebben in der grooten Heeren gunst
Zich ingewikkeld door voortreffelyke dichten 21).
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III.
ALGEMEENE KARAKTERISTIEK.
De Amsterdammers bij den aanvang der 17de eeuw. Invloed op hunne
ontwikkeling geoefend door: 1°. den onafhankelijkheidsoorlog; 2°. de
Renaissance; 3 0 . de Hervorming; 40 . den omgang met andere volken;
deze invloeden aangewezen in de literatuur. Nationaliteitsgevoel, volks - •
trots en volkszwakheid zich openbarend in de werken der Amsterdamsche schrijvers.
,

De groote gebeurtenissen der 16de eeuw hadden ook de
Amsterdammers uiterlijk en innerlijk in vele opzichten andere
menschen gemaakt. Onder de oorzaken die het grootste
aandeel hadden in deze verandering, moeten genoemd
worden: de onafhankelijkheidsoorlog ; de Renaissance; de
Hervorming; de omgang met vreemde volken. Onder
den invloed dier krachten werd het wezen van ons volk ,,
ook dat der Amsterdammers, aanmerkelijk gewijzigd; ver bond het oorspronkelijk fonds van hun wezen zich met ver-scheidene nieuwe elementen langzamerhand tot een geheel
dat aanmerkelijk verschilde van het oorspronkelijke. Men
kan den invloed dier nieuwe elementen in de literatuur min
of meer duidelijk opmerken en aanwijzen. Dat zullen wij
hier trachten te doen.
De Amsterdammers van de 16de eeuw waren een jong,
krachtig, gezond volk; jong maar groen, krachtig maar
ruw , gezond maar meerendeels grof zinnelijk. Het was
een eenvoudig volk van harde werkers, tuk op winst;
degelijk van geest, maar log en zwaar op de hand, met
weinig zin voor literaire kunst, of, zoo al, dan slechts
voor de kunst die stichtte en catechiseerde of die hen
-
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deed schateren en grinneken. De oorlog tegen Spanje had
ook hun die mate van zelfstandigheid gegeven, dat eigen
karakter, dat onmisbaar is voor het tot stand komen eener
nationale literatuur. De invloed van dien grootschen strijd
op onze literatuur der 17de eeuw is meer middellijk dan
onmiddellijk. Slechts zelden vinden wij stukken, die gelijk Kolm's Nederlants Treurspel rechtstreeks ontleend zijn
aan het verhaal van den strijd, welks roemrijke beslissing met
de vertooning van Vondels Leeuwendalers gevierd werd. Hier
en daar vinden wij eene herinnering als in Vondels Pascha
dat besloten werd met eene „vergh elfij ckinge van de kinderen
Israëls met de vrij wordinghe der Vereenichde Nederlandtsche
provinciën" of eene vergelijking als in De Konings Jephthah :
„die gelijck Nassouw zijn ziele voor hun wagen wou ".
Doch wie te kort geschoten moge zijn in waardeering van
dat grootsch verleden Hooft zeker niet: in zijne Neder
stichtte hij het voorgeslacht een duurzaam-landscheUitorëu
gedenkteeken; in zijn Gerard van Velzen bracht hij hun
eene schoone hulde. Geen stuk dat ons den toestand van
ons volk in den aanvang der 17de eeuw zoo goed weergeeft als dat drama, dat ons verleden en heden in zoo
nauw verband voor oogen stelt. De middeleeuwen: het
kasteel met zijne grachten en bruggen en het wachterlied van den trompetter, de ridders, de graaf, de edelvrouwe, de poorters, de romance in het stuk gezongen,
de allegorieën. Naast die middeleeuwsche toestanden de
tijd die pas verloopen was: de politieke zienswijze der
nationale partij, waartoe Hoofts vader behoord had, aangaande het mengen van vreemde vorsten in binnenland-sche aangelegenheden en hunne beschouwing van de verhouding tusschen Souverein en Staten- Generaal. Hoe gloeit
de vrijheidsliefde in dien schoonen Rey: Den oopenbaeren
Dwinghelandt Met moed - te bieden wederstandt !" Daar
ziet men den weerglans van den grootschen strijd tegen
Spanje en Rome, lichtend in de ziel van den dertigjarigen
3
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Amsterdammer die als knaap al deze dingen had gehoord
van mannen die in dien goeden strijd hadden geleden en
gestreden. Maar nergens heeft de stem van het nationaliteitsgevoel luider en voller klank dan in de bekende voorspel
Vecht, die het drama besluit. Hors d'oeuvre ?-lingvade
Ja, volgens eene enghartige opvatting van kunst die den
vorm stelt boven het wezen der dingen. Neen! voor wie
beseft hoe zwaar het een jong man als Hooft moest vallen
in dien tijd te zwijgen over wat aller hart nog vervulde;
hoe ook zijne borst zwol van trots bij hot herdenken van
zooveel grootsche dingen door zijn volk bestaan; hoe achter
hem een jong volk stond dat, in het trotsch besef zijner
kracht, belang ging stellen in zijne geschiedenis, behoefte
had die geschiedenis voor zijn geestesoog te zien voorbijtrekken.
Hoe moet het publiek dier dagen genoten hebben van dat
breedgeschilderd tafreel! Hoe grijpt de stof den dichter
zelf aan, als hij spreekt van Maurits voor Wien alle oorlochsman in zynen tijdt sal wijcken";; als hij Amsterdam
vergelijkt bij „een eedle maecht die in haers jeuchdes bloeyen
treedt"; juichend wordt zijn toon: „0 welcke schatten! o
welck over grof gewin Sal komen aengeweydt tot haere
paelen in" en dan dat meeleven, dat triomfeeren alsof hij
er bij stond: „Soo mannenharten! soo, soo moeden van ver
! fj Dats in zijn croon den Vorst des ondergangs-moghen
gevloogen.
Behalve op de Nederlandsche Historiën, den Gerard van
Velzen en de genoemde stukken, kan men slechts wijzen
op eenige toespelingen en korte gedichten van Vondel, Brandt
en anderen. Maar de invloed van den onaf hankelijkheidsoorlog doet zich desniettemin gevoelen. Het gansche geslacht
van de eerste helft der 17de eeuw was onder die grootsche
indrukken opgegroeid ; slechts na en in zulk een grooten tijd
kon een zoo krachtig geslacht zich ontwikkelen. Want die
rustige kracht in denken en doen, dat aandurven van groote
dingen het was eene erfenis der 16de eeuw. Nog lang
!"
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bleef die gloed in de trillende lucht. Tijdens het tweede
en derde geslacht koelde hij allengs af en een eeuw moest
verloopen, eer ons volk de grootheid van zijn verleden weer
diep zou beseffen.
Dat de heugenis van den onafhankelijkheidsoorlog niet
in meer proza- en dichtwerken der 17de eeuw is verwerkt,
laat zich wel verklaren: het grootsch verleden werd door
eene grootsche werkelijkheid verdrongen; er waren zooveel
groote vraagstukken en grootsche gebeurtenissen die hoofden
en harten vervulden, dat men tijd noch lust had om terug
te zien. Hooft kon dat doen in het stille Maiden; Vondel
een enkelen keer, indien hij er zich toe zette maar ook
zij leefden toch met hunne tijdgenooten mede.

De Amsterdammers van de 16de eeuw waren , zeiden wij,
jong en groen; de Renaissance maakte hen ouder en wijzer,
al verloren zij vooreerst hunne jeugdigheid van hart niet.

Het geestelijk verkeer met een volk uit vroegeren tijd als
de Romeinen, die alle stadiën van volksontwikkeling hadden
doorloopen, had op hen den invloed dien de omgang met
een wereldwijs volwassen man oefent op een onervaren knaap.
Die invloed bleef niet beperkt tot een kleinen kring. Integendeel: elke knaap, wien zijne ouders eene geletterde
opvoeding wenschten te geven, bezocht eene der twee Latijnsche scholen welke Amsterdam toen rijk was. Bedenkt
men dat de stad bij den aanvang der 16de eeuw omstreeks
100.000 inwoners telde en dat de beide Latijnsche scholen
te zamen bezocht werden door 600 leerlingen (tegen ruim
400 op meer dan 400.000 nu) , dan zal men zich eenigermate eene voorstelling kunnen vormen van den invloed dien
de Oudheid toen onder de burgerij kan gehad hebben. Jongens
uit den neringdoenden burgerstand bezochten de Latijnsche
school blijkbaar nit; Breeroo en Vondel b.v. hebben naar
het schijnt, slechts de Fransche school bezocht. Maar Vondel
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haalde later in wat hem ontbrak. Of de mannen van de
Lavendel eene klassieke opleiding hadden genoten, mag
betwijfeld worden; met de leden van den Egelantier zal
het wel anders zijn geweest; ik vermoed dan ook dat Vondel
zich ijverig op de studie van het Latijn is gaan toeleggen,
nadat hij door kennismaking met de leden van den Egelantier
duidelijk had leeren inzien hoeveel hem ontbrak.
Door de stichting van het Atheaeum (1632) nam de invloed
der Renaissance steeds toe; Barlaeus en Vossius die beiden
daar hunne lessen gaven, waren en bleven in levendig verkeer met de Amsterdamsche schrijvers en dichters, wier
orakels zij waren. Vossius' Poëtica en zijne Institutiones
hebben zeker invloed geoefend op de vorming van den toen
smaak. Mede door hun onderwijs en hun-maligentr
voorbeeld werd voor onze auteurs het hoogste doel: de Ouden
in hunne geschriften evenaren. Barlaeus die de Romeinen
in hunne eigene taal navolgde, werd daarom dan ook bovenmate bewonderd. Hooft noemde hem „den Vorst der
Poëeten" en toen hij hem zijne Gedichten toezond, schreef
hij er bij, dat zij slechts dienden om de „hoogte uitgewrochte
dichten" van Barlaeus meer relief te gevent). De Groot
erkende, volgens de zoons van Brandt, in een zijner brieven : „dat by in zyn grootsche droef heden en sukkelingen
(omzwervingen) voor de Hollandsche vryheit uitgestaan, in
het lezen van Barlaeus heldenzangen een werkelycke ver
verwondert ons dan ook niet, een-quikngvodt"`).He
gedicht van den Amsterdamschen professor te lezen, waarin
hij Van der Burg en Brosterhuizen opwekt liever Latijnsche
verzen te schrijven dan Nederlandsche 3 ). Tot zelfs in het
Muiderslot , dat bolwerk der nationale litteraire kunst , rede
aan tafel over de beteekenis van een Grieksch-twisemn
adjectief, voorkomende in een vers van Callimachus 4 ).
De kennismaking met de Oudheid had natuurlijk in vele
opzichten een gunstigen invloed op de ontwikkeling onzer
literatuur: zonder de Oudheid ware zij nooit geworden wat
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zij geweest is. Echter mag men ook den nadeeligen invloed
niet voorbijzien.
De studie der Oudheid was vooral in de eerste helft der
17de eeuw zeer eenzijdig. Het Latijn en de Romeinsche literatuur zaten ten troon. Duidelijk blijkt ons dat, indien wij
zien hoe in den Methodus Studioruin dien Barlaeus voor de
jonge hertogen van Mecklenburg (Megapolis) opmaakte, het
Latijn eene veel grooter plaats inneemt dan het Grieksch 5 ).
Een der meest geliefde, meest bewonderde Latijnsche schrijvers was Seneca, die door zijne talrijke kernachtige sen
evenveel indruk maakte als door de verhevenheid-tenia
zijner poëzie en de indrukwekkendheid der door hem behandelde stoffen 6 ) ; het opgeschroefde en onnatuurlijke zijner
stukken, het gemis aan karakteristiek, het klatergoud zijner
vergelijkingen en van anderen rhetorischen opsmuk — dat
alles werd over het hoofd gezien, of erger, evenzeer bewonderd en nagevolgd.
De sterke zucht tot navolging deed schade aan de oor
wie steeds tracht anderen te evenaren,-spronkelijhd;
anderen gelijk te worden, verliest ten slotte den moed steeds
en geheel zich zelf te zijn; de zuiverheid en waarachtigheid
van het gevoel moesten daardoor schade lijden. Schrijft
Barlaeus een brief aan Huygens over den dood zijner vrouw,
dan streeft hij er niet naar zoo waar en eenvoudig mogelijk
uit te drukken wat hij gevoelt, maar hij doet zijn best de
klassieke schrijvers zoo dicht mogelijk nabij te komen. Zoo
werd de heiligste smart verlaagd tot onderwerp eener rhetorische stijloefening 7 ). Nog erger maakte Barlaeus het toen
hij dien brief aan Hooft ter lezing zond en wenschte dat
ook Van der Myle dien zou lezen, om hun eens te toonen
wat hij vermocht op het stuk van Latijnsche droefheid 8 ).
Gevoelde Barlaeus geene smart, geene droefheid over het
verlies zijner vrouw ? Naar alle waarschijnlijkheid, wel: in
een deel van den brief aan Huygens drukt hij' zich „minder
Heidensch" uit — zooals Geel zegt en in een anderen
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brief over hetzelfde verlies , spreekt hij natuurlijker en een
Echter neemt hij ook daar alras weer zijne toe--voudiger.
vlucht tot de poëeten : het gedicht van Statius over den
dood zijner Priscilla geeft hem weer kracht en troost 9 ).
Een vroom Christen als de predikant Vollenhove troostte
zijn vriend Brandt over den dood zijner Suzanne op dergelijke
wijze: de „Lukreessen" en Porciaas , „Paulyn , zo trou voor
Seneka" , „der Gracchen moeder" zij moeten alle voor
Suzanna zwichten 10 ). Dat de mannen die zoo schreven geen
droefheid gevoelden of geen medegevoel kenden, mag men
niet beweren; maar wel, dat zij die droefheid, dat mede gevoel ontheiligden en geweld aandeden door ze te steken
in een dwangbuis van Latijnsche rhetoriek.
Ook zij die de klassieken niet uit eigen aanschouwing
kenden, meenden aan hun litterair fatsoen verplicht te zijn ,
toch mede te doen; waar Starter en Breeroo zich van de
klassieke mythologie bedienen om hunne bruiloftsverzen op
te smukken, worden zij weerzinwekkend. De vertalingen der
klassieke schrijvers, werken als dat van Karel van Mander
over de Metamorphosen, gaven ook ongeletterde schrijvers
maar al te veel gelegenheid om eene oppervlakkige tweede
kennis op te doen. Nog in 1661 gaf Blasius een Ge -hands
goden en godinnen" uit, waarin de namen-slachtbomder
van zeshonderd goden, godinnen, halfgoden enz. genealogisch
zijn gerangschikt en van een alphabetisch register voorzien;
volgens Blasius was het toen by een yder kenlyk dat de
kennis van deze stam tot een volkomen dichter behoort ".
Wie het ondernemen mocht eene Geschiedenis der Renaissance te onzent te schrijven — eene schoone doch zware
taak — zal waarschijnlijk het jaar 1639 een gewichtig jaar
noemen. Toen immers bleek uit Vondels vertaling van Sophocles' Elektra, dat onze grootste dichter de waarde der
Grieksche dra m atici had leeren erkennen. Dat was een stap
vooruit. Ook het protest van Jan Vos in het Voorbericht
zijner Meclea (1665) tegen het zweren bij de Oudheid, tegen
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het slaafs volgen der voorschriften van Horatius en anderen,
was een gunstig teeken, waaruit eene toenemende zelfstandigheid van oordeel bleek. Het is waar dat het Vos licht
viel zich van de Oudheid los te maken, doordat hij, grove
kijkspelvertooner, diets van haar grootschen eenvoud gevoelde. Pels durfde op voorgang van Vondel Seneca achterstellen
bij de Grieken; hij waarschuwt er voor „de Ouden blind
in hunne werken te prijzen" 11 ). In de Opdracht van een
vertaalden roman uit het laatst der 17de eeuw wordt gewag
gemaakt van ,, die gekke gewoonte van al wat de oude
Grieken en Romeinen geschreeven hebben, zonder eenige
anderen reden, als omdat zy 't geschreeven hebben te prijzen, en alle hedensdaagscb e werken te verachten" 12). Al
gaven zulke uitingen bij ons geene aanleiding tot eene
„Querelle des anciens et modernes", zij toonden toch dat
de zelfstandigheid van geest grooter werd dan zij geweest was.
Niet alle beschaafde Amsterdammers dweepten zoo met
de Oudheid. Velen zagen in de zoozeer bewonderde klassieke schrijvers in de eerste plaats heidenen en achtten zich
daarom verplicht hen te weren of ten minste zich van hen
af te wenden. De Calvinistische predikanten waarschuwden
tegen de tooneelstukken welker stof aan de Oudheid ontleend was. Dat die afkeer van de Oudheid ook onder het
publiek bestond, blijkt ons, indien wij zien dat Vondel het
noodig acht in het Voorbericht van zijnen Faëton (1663) te
verklaren: „Niemant zal hierom dencken , dat ick met Faëton
ten treurtooneele te voeren , het Heidendom wéder wil invoeren , neen geensins." In de Opdracht zijner vertaling van
Euripides' Iigenie (1666) bereidt hij er zich op voor „onweetende tooneeldichthaeters" te hooren mompelen: wat komt men
hier weder voor den dagh met Heidensche dromen en ge dichtzelen der Poëten ?" Dat was weer aan het adres der
predikanten gericht.
Maar ook anderen dan de predikanten, toonden zich afkeerig van sommige klassieke schrijvers. Roemer Visscher,
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de vrij zinnige doch lauwe katholiek, zag geen bezwaar in
navolging van Martialis. Jeremias de Decker, de overtuigde
protestant, verfoeit den Romein om zijne zedeloosheid en
ongebonden taal:
Ons Holland heeft genoeg van uwen Roomschen dreck
Iek zweere met Mureet: ghy hebt een vuilen beck
Uw zout maekt rotte zeên ; uw zout is ongezond 13 ).

Het Katholicisme heeft ook hier te lande nooit vijandig
gestaan tegenover de poëzie, dan wanneer deze het in zijn
wezen: zijne leer, bedreigde. De ' spotdichten op de geesteljkheid , waaraan ook onze middeleeuwsche literatuur zoo
rijk is, mogen de Kerk al eens gehinderd hebben, zij heeft
die steeds beantwoord met een hooghartig zwijgen: elle
savoit faire grand. Iets anders was het toen de Rederijkers
literatuur en poëzie in dienst stelden der Hervorming: daarmede greep men Dame Eglise zelve aan; met pijnbanken
en brandstapels trachtte zij den aanval te keeren , maar de
beweging bleek haar te machtig. Toen, wereldwijs als steeds,
legde zij voorloopig het zwaard neer en ging zich zelve
herzien.
Het Calvinisme moest tegenover de poëzie wel eene andere
houding aannemen. De dualistische opvatting van den katholiek, dat scheiding maken tusschen een leven op aarde
en een hemelsch leven, was vreemd aan den Calvinist die
zich het aardsche leven niet anders kon denken dan overal
en te allen tijde in innig verband met een later leven;
die alle uitingen van het leven hier op aarde getoetst wilde
zien aan een nog niet bereikten toestand van volinaking.
Staande op de aarde, hield het Katholicisme het oog gericht op den hemel; het Calvinisme wilde als Vondels Constantij ntj e van omhoog , de ijdelheden hier beneden" beschouwen. Dat het Calvinisme een argwanend oog gericht
hield op eene poëzie die de literatuur van twee heidensche
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volken der Oudheid als het hoogste beschouwde op het gebied der kunst van het woord, die met dat heidendom in
vele opzichten dweepte, laat zich begrijpen. Het waren niet
alleen de Calvinisten die zoo dachten en voelden; ook in
andere secten van liet Protestantisme trof men deze gezindheid aan. Een sterk sprekend voorbeeld daarvan vinden wij
in een notulenboekje eener gemeente van Waterlandsche
Doopsgezinden uit den aanvang der 1 7d eeuw. Wij lezen
daar o. a.:
a°. 1614 „oock besloten twee Dienaren te senden aan
Cornelis Jansen inde 4 tranen om hem aen te spreecken
van datmen seyt dat hy by de Rederyckers op de camer
veel verkeert, iae een Prins by haer sonde syn."
Alzoo geschiedde en wij vinden dat de beide afgezanten
ten antwoord kregen:
„Dattet waer is dat hy een wyle mette Rederyckers op
de camer heeft gemeen geweest: maer also hy verneemt dat
hy daer ymant mede ergert, soe is hem leedt dat hy ymant
bedroeft heeft , en meerster hem mette eerste gelegentheyt
aff te maken als nu kermis naestcomen, alsse verset worden, want eer soude hy niet tonnen" 14).
Hier liep alles af met eene vermaning en eene onderwerping; maar zoo minnelijk ging het niet overal. Feller
was de tegenstand dien de voorstanders der renaissancepoëzie van de Calvinistische predikanten ondervonden. Over
den strijd tusschen Academie en Kerkeraad spraken wij
reeds terloops. De Contra-remonstrantsche predikanten hadden
al zeer spoedig na de stichting der Academie begrepen uit
welken hoek de wind daar woei en deden nu en later, door
voortdurende bezendingen aan de Vroedschap, hun best deze
instelling te doen opheffen.
Op voorgang van Bakhuizen van den Brink en Jonckbloet pleegt men de leiders der calvinistische partij in dezen
strijd kortweg drivers te noemen, oproerstokers enz.; daarmede meent men alles gezegd te hebben. Wie zoo denkt
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en spreekt, doet de tegenpartij der Academie-mannen onrecht ; ziet voorbij dat ook het streven dezer mannen te
gecompliceerd is geweest om het te kunnen noemen met één
woord; miskent dat zij nog andere en betere beweegredenen hadden dan heerschzucht alleen. De ernstige Contra-remonstrant
predikanten meenden wel degelijk te moeten opkomen-sche
tegen de Academie, omdat het ware geloof gevaar liep; zij
zagen in die vurige bewondering van het Heidendom een
gevaar voor het Christendom. Van hun standpunt beschouwd,
terecht. Voorzooveel hun verzet voortsproot uit deze bron,
moet men het eerbiedigen, kan men bewondering koesteren
voor de kracht door hen ontwikkeld , voor de stoutheid
waarmede zij hunne overtuiging verdedigden. De trots van
Smout, den veelgesmade , die voor Burgemeesteren ter ver
geroepen wegens eene preek, geene schuld wilde-autwording
erkennen, maar zeide: „Mijne Heeren, valt God alsnoch te
voet ende bidt hem om vergiffenis !" maakt in dat opzicht
een beter indruk op ons, dan de onderdanigheid van Coster
bij eene dergelijke gelegenheid eenige jaren vroeger.
De Calvinistische predikanten zijn zeker niet van heerschzucht vrij te pleiten. In sommige opzichten bleken zij waardige
opvolgers hunner Katholieke voorgangers, die gewoon waren
de wijsheid in pacht en de geestelijke leiding der burgerij
in handen te hebben. In de mannen der Academie zagen
zij mededingers; er is waarschijnlijk wel waarheid in de
bewering van Coster:
Maar die luy die alleen geleerden willen schynen,
En 't diekwils niet en zijn dan met een yd'le naem,
Verdroegen 't noode, dat oock and'ren haar bequaam
En wetende genoech hier souden openbaren
Op deze zeetel om den volcke te leeraren ls).

Maar men moet niet vergeten dat de sterke Contraremonstrantsche partij niet vereenzelvigd mag worden met
roervinken als Smout en Cloppenburg en dat de Academiemannen weinig geleken op de verdrukte onschuld. Neen ,
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het was niet slechts heerschzucht ter eerre en onderdrukte
vrijheidszucht ter andere zijde, die waren er ook, maar er
was veel meer: Heidendom tegenover Calvinisme; Noordnederlanders tegenover Zuidnederlanders; de zonen van
Coornhert tegenover die van Marnix; de bewonderaars
van Erasmus tegenover hen die getracht hadden de weder
standbeeld te verhinderen, van-oprichtngvaEsmu'
dat standbeeld waartegen een hunner zijne minachting had
geuit op niet onnatuurlijke maar — in den vollen zin des
woords hondsche wijze 16).
De strijd werd van beide zijden met felheid gevoerd.
Evenals de Katholieke geestelijkheid in de 16de eeuw, zochten ook de Calvinistische predikanten hunne tegenpartij met
behulp der Overheid ten onder te brengen; de Academisten
grepen naar de pen. Coster's Iphigenia ontstond en werd
een geducht wapen in den strijd. De Iphigenia is meer een
dramatisch hekeldicht dan een treurspel. Coster is er niet
in geslaagd de actueele stof zóó te verwerken dat vorm en
inhoud gelijkelijk onze aandacht trekken en bezig houden;
dat de gloed van het felle twistvuur schijnt door het nevelkleed der antieke sage gelijk Vondel dat in zijn Palamedes heeft weten te doen. Wij leven niet mede met dezen
Agamemnon, dezen Eurypylus, deze Iphigenia; men beseft
steeds dat de voorvechter der Amsterdamsche Academie aan
het woord is, waarschuwend, spottend, tergend, aanvallend,
scheldend op de Contra-remonstrantsche predikanten die hij
slechts van ééne zijde hunne slechtste ziet en toont.
Het is ons soms als wonen wij den strijd der partijen bij,
zoo fel, zoo persoonlijk is de toon; dat persoonlijk element zette het stuk zooveel levendigheid bij, verschafte
het de populariteit die het eenige jaren genoot; maar
juist dat staan midden in de werkelijkheid in plaats van er
boven te zweven, heeft veroorzaakt dat het stuk na een
tiental jaren op den achtergrond is geraakt; het ontbreken
van een hooger standpunt deed zich gevoelen. Vooreerst
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,echter bleef het de aandacht trekken van vriend en vijand.
Toen in latere jaren, 1626 en 1630, de invloed der Contraremonstrantsche partij steeds afnam, wijzigde Coster zijn
stuk op vele plaatsen: werd hier en daar eene uitdrukking
verscherpt, eene toespeling verduidelijkt, gansche stukken
in- en een laatste tooneel toegevoegd, waarin hij zijne
vijanden nog eens geducht roskamt 17 ).
Costers stuk was vooral tegen de predikanten gericht.
Ruimer was de blik waarmede Vondel in Palamedes dezelfde
stof beschouwde; forscher en wij der de greep waarmede hij
haar aanvatte; sterker en fijner het talent waarmede hij haar
bewerkte. Coster zag slechts een deel van het vraagstuk,
Vondel die zooveel hooger stond zag het in zijn geheel. De
gansche strijd tusschen Maurits en Oldenbarneveldt met hunne
aanhangers van weerszijden is hier hoofdzaak; het beeld
van Oldenbarneveldt als vertegenwoordiger en leider der
vrij zinnige partij wordt uitvoerig en met liefde geschilderd;
de predikanten zijn niet vergeten, integendeel ook hunne
portretten zijn met zorg behandeld, niet het minst in die
voortreffelijke regels waarin zij nog steeds voor ons leven
(vs. 947 vlgg.) Met evenveel vernuft als smaak heeft Vondel
in dit stuk de zware taak volbracht der ineensmelting van
lieden en verleden, van de volle werkelijkheid met eene
Grieksche sage uit langvervlogen tijden;; wij zien de 17de
eeuw, met hare volle krachtige vormen, kleurig door rijk
warm bloed , doch slechts half zichtbaar achter den fijngeweven sluier van Grieksche stoffe.
Reeds vóór het verschijnen van Palamedes had Vondel
van tijd tot tijd zijn hart lucht gegeven in korte gedichten;
aanvankelijk schertsend, toen hij „Gommer en Armijn te
hoof" zag, maar weldra was zijn toon ernstig geworden; hij
had de Vesperklok geluid voor de vier en twintig rechters
die Oldebarnevelt hadden veroordeeld , hij treedt op als
wachter voor de gewetensvrijheid tegen hen die hier te
land 't gewisse pletten", hij smeekt Gods zegen af op Eras-
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mus' „saligh graf", hij roept de gewetensbeulen toe: vrees
den goddelijken wreker!" En ook na Palamedes, ondanks
de toen geleden vervolging en de zware geldboete, kon hij
niet zwijgen „wat op 's harten grond lag". In zijn Rommelpot van 't Hanekot rekende hij af met de predikanten in
persoon; in zijn Decret-uin Horri bile met hunne leer, en
onvermoeid blijft hij den strijd volhouden totdat de tegenpartij, niet langer door de Vroedschap gesteund, het veld
moest ruimen, ten minste de sterke stelling verlaten waarin
zij zich zoo lang had gehandhaafd.
Breeroo heeft aan dezen strijd weinig deel kunnen nemen;
hij was reeds gestorven in den aanvang. Maar Vondel deed
hem waarschijnlijk geen onrecht, toen hij hem in een zijner
spotdichten op den Kerkeraad deed uitroepen: „vijst er
tegen aan !" 18) Hooft hield niet van de heftige Calvinisten.
Reeds omstreeks 1607 laat hij zich minder vriendelijk over
hen uit: „So ras een fielt maer roept: Calvinus en Nassouw En can ick niet verbrêen dat icker veel van houw" 19 ).
Zijne uiting over de „schijnheiligen" omstreeks 1622 vermeldden wij reeds vroeger. In 1630 spreekt hij afkeurend over de
„argherlijke , verwaende ende hatelijke redenen" van Smoutius tegen de Overheid 0 ). Maar hij was te zeer leerling
van Montaigne om beslist partij te kunnen kiezen, te zeer
man des vredes om te houden van strijd. Hij kan „dien
stookebranden ter wederzij den niet vergeven hunne reukelooze dulligheit"; de door Vondel namens de Academie gestelde Vraghe aan het adres der Calvinistische predikanten,
scheen hem „een van die krijgsgranaten , die zwanger met
doodt en bederf. niet en baren om ter wereld te brengen
maar om daer uit te helpen" 21).
Na 1630 houdt de strijd tusschen Calvinisme en Renaissance, tusschen predikanten en poëten wel niet geheel op,
maar hij verliest toch aan belangrijkheid. Vondels geest werd
langzamerhand door andere zaken in beslag genomen, nadat
de Academie was opgeheven; in de eerste plaats door het
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Katholicisme. Toch verloor hij zijne oude tegenstanders niet
uit het oog, noch zij hem. In zijne Oeconnomia Christiana
(1655) trok de predikant Petrus Wittewrongel opnieuw te
velde tegen het tooneel en inzonderheid tegen Vondel zelf.
Deze beantwoordde den aanval met spotdichten en behandelde de opgeworpen twistvragen in de voorberichten zijner
treurspelen Lucifer, Salmoneus , Faëton en andere. Ook in
Antonides' treurspel Trazil (omstr. 1665) vindt men een
paar uitvallen tegen priesterheerschappij. Zulke toespelingen
hadden zeker nog niet alle reden van bestaan verloren, maar
men zal hier toch zeker ook aan navolging van Vondel
moeten denken.
De dichters van het eerste geslacht hadden hunne felste
bestrijders gevonden onder de predikanten. Onder die van
het tweede geslacht vertoont zich een nieuw type, dat later
steeds zou blijven bestaan en vooral in deze eeuw veelvuldig
voorkomen: de predikant-dichter. Gerard Brandt en zijne
vrienden, de Haagsche predikant Vollenhove en Willem
Sluyter die te Eibergen stond, vormden een driemanschap,
dat ons dit type in de geschiedenis onzer literatuur voor
het eerst en in zijne volle kracht doet zien. Onnoodig te
zeggen, dat Brandt tot de vrijzinnige partij behoorde; dat
hij Erasmus en Coornhert hoog stelde 22) Ook spaarden zijne
orthodoxe collega's hem niet en richtten menigen aanval
op hem. Daar deze aanvallen echter vooral zijne Historie
der Reformatie golden, kunnen wij ze hier onbesproken laten.
Van meer belang is de opmerking, dat dit type van dichters
bezwaarlijk als eene aanwinst voor onze litteratuur kon
worden beschouwd. De neiging tot het aanvaarden van stichtelij ke of theologische verhandelingen en bespiegelingen voor
kunst, werd daardoor bij het publiek aangewakkerd. Het
spreekt van zelf dat dichter en predikant zeer wel in één
persoon vereenigd kunnen zijn, doch de ervaring heeft geleerd dat in de meeste gevallen de dichter in den predikant
is opgegaan en vaak ondergegaan.
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Tot dusver spraken wij slechts van den invloed dien de
Hervorming, of liever het Protestantisme op onze literatuur
heeft geoefend. Hoe stond het met het oude geloof? Kunnen
wij den invloed van het Katholicisme in de Amsterdamsche
literatuur der 17de eeuw aanwijzen?
Noch Roemer Visscher, noch Spieghel kunnen katholieke
dichters worden genoemd in den eigenlijken zin des woords ,
al behoorden zij beiden tot de Katholieke kerk; zij waren
in de eerste plaats humanisten. Ook onder het eerste geslacht bemerkt men met ééne uitzondering weinig van katholieke poëzie. Tesselschade en hare zuster leefden en
stierven als oprechte katholieken, doch de eerste bleef tot
haar dood eene vriendin van den vrijzinnigen protestant
Hooft, de laatste van den orthodoxen protestant Cats. Het
Katholicisme was voor de beide zusters evenmin als voor
den advocaat Plemp, lid van den Muiderkring , een beletsel
in den omgang met protestantsche dichters die van hunnen
kant zelden of nooit de poëzie gebruikten als wapen tegen
het oude geloof. Huygens trachtte wel Tesselschade te bekeeren , maar toen dat niet gelukte bleven zij even goede
vrienden. De ééne uitzondering op dit eendrachtig samengaan maakte Vondel, toen hij in 1641 overging tot
het Katholicisme. De aanhangers der hervorming konden
zich wel verdragen met hen die, katholiek geboren en opgevoed, katholiek bleven; niet met een der hunnen die aan
zijn, met het Protestantisme verwant, kerkgenootschap den
rug toekeerde om zich weer aan te sluiten bij de katholieken. Bovendien, hij liet het niet bij aansluiten alleen:
een man als Vondel deed geen ding ten halve. In meer
dan een drama en ander voortbrengsel van zijn geest: in
Peter en Pauwels, Maria Stuart, de Altaergeheimenissen ,
de Brieven der Heilige Maeghden en andere werken toonde
hij zich oprecht en vurig katholiek; zelfs schroomde hij niet
an tijd tot tijd een aanval op het Protestantisme te doen en
zelden liet hij aanvallen van protestantsche zijde onbeantwoord.
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Onder het tweede geslacht vinden wij Jan Vos als vrijzinnig oprecht katholiek, die echter met vele niet-katholieken
op goeden voet stond; verder Anslo, ook in dit opzicht een
navolger van Vondel, dat hij van Mennoniet katholiek werd.
Tegenover hem kan men De ,Decker stellen. Feller vijand
had het Katholicisme onder de Amsterdamsche dichters der
17de eeuw niet dan den overigens vrij zachtzinnigen Jeremias;
al zijne gemoedelijkheid verdwijnt zoodra hij aan Rome
denkt; de haat tegen Rome scherpt zijn vernuft, maakt hem
die anders zwaar op de hand was levendig, zooals b.v. in
zijne Merx Tartarea; zij verleidt hem tot het maken van
grove grappen en platheden die- in den Geuzentij d op hare
plaats zouden zijn geweest 23).
Van ééne zaak waren de meeste Amsterdamsche schrijvers
der 17de eeuw , katholieken en protestanten , diep overtuigd:
de ijdelheid en vergankelijkheid dezer wereld, het overwegend belang van hun eeuwig heil boven aardschen voorspoed en aardsch genot. Vroeger of later kwamen zij tot
die overtuiging, beheerschte deze hunne levensbeschouwing
min of meer, naar mate de werkelijkheid hen aantrok.
0 werelts ydelheydt! die met een lichte fluyster *)
Voor onze oogen blict en laet ons voorts int duyster

schreef Anna Roemers en Vondels „eeuwigh gaet voor oogenblick" is een der voornaamste motieven zijner gansche poëzie.
Een spring-in-'t-veld als Starter dicht toch stichtelijke Nieuw
hij 't rijke leven van zijn tijd-jarsliedn.Bo,ha
nog zoo lief, komt vóór zijn vroegen dood tot inkeer en
Luiken deed als hij. Hooft, de minnedichter,, de libertijn ,
een der geestelijke leiders van zijn tijd, bewerkt verscheidene
psalmen; Ridder Rodenburg, al versmaadde hij de wereldsche
ijdelheid ganschelijk niet, verdiepte zich desniettemin in stichtelij ke bespiegelingen over „'s doots gedachtens zoet*) d. i. flikkering.
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heydt". Hoor deze biecht van een der dii minores, Van
der Burg, toen een jonkman van 27 jaar:
Leetwezen is den oogst van driemaal neegen jaaren,
Waar van de Lente zich in kintsheit meest verloor
En die de beste deel van 's levens zoomer waaren,
Bekoorde heete min en bracht ze buiten spoor
Maar nu ik ben geraakt van goddelijker minne
Laat Heer, geen dartelheit meer woonen in mijn zinnen!

Deze uiting van De Decker:
Dit leven, 't welk (helaes!) in weenen word aenvaerd,
In zorg bezeten word, in stenen henen vaert.

Men zou veel meer van dien aard kunnen noemen doch
dat zou overbodig zijn. Noodig daarentegen is een antwoord
op de vraag: in hoeverre deze overtuiging invloed heeft
gehad op de ontwikkeling onzer poëzie van dien tijd. Naar
mijne meening heeft die overtuiging een vrij sterken invloed
ten kwade gehad: 10. doordat zij de dichters vaak tevreden
deed zijn met hunne eigene en anderer poëzie indien zij
slechts stichtelijk was, en dat doel was niet moeilijk te
treffen; 2°. doordat zij den blik der dichters op dit leven
beperkte, veel aan hunne opmerkzaamheid onttrok dat domein
der poëzie is. Dat men het, met deze levensbeschouwing, als
dichter niet ver zou kunnen brengen , beweer ik niet; het
voorbeeld van Vondel alleen zou reeds voldoende zijn om
zulk eene bewering te ontzenuwen. Echter, het voorbeeld
van Vondel kan tevens dienst doen om te toonen hoe de
neiging tot stichting vaak als lood aan de vleugels van den
dichter hing. In zijne groote gedichten Altaergeheimenissen ,
Bespiegelingen van God en Godsdienst en andere, zien wij
den geest des dichters zich bewegen langs eene lijn voortdurend op en neer gaande tusschen berijmd proza en hooge
poëzie.
4
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De omgang met vreemde volken, de kennismaking met
hunne literatuur bracht er veel toe bij, ons volk uiterlijk
te beschaven en innerlijk te verfijnen. Er viel in dezen veel
te doen. Dat blijkt vooral, indien men ziet op welke wijze
tegenstanders elkander te keer gingen; de grofste scheld
moeten dikwijls dienst doen als argumenten. Deze-worden
ruwheid paste in menig opzicht bij de zeden. In de laatste
helft der 16de eeuw echter werd eene verbetering in dezen
voorbereid: eene menigte buitenlanders vertoefden korten
tijd hier te lande; er had aanraking en wrijving plaats op
groote schaal tusschen Noordnederlanders en Zuidnederlanders, tusschen Nederlanders, Franschen, Italianen, Spanj aarden , Duitschers, Engelschen. Daar de meeste dezer
volken het onze in beschaving overtroffen, had die omgang
over het algemeen een gunstiger invloed op de ontwikkeling
van ons volk. Vele jonge Nederlanders bezochten bovendien
andere landen , Frankrijk en Italië in de eerste plaats.
Italië was blijkbaar nog tot laat in de 17de eeuw het beloofde land voor wie zich wilde ontwikkelen. Men kon Joan
Huydecoper van Maerseveen, een Amsterdamsch patriciër
uit dien tijd, die lang in Italië had vertoefd, naar het
schijnt, geen vleiender compliment maken dan door hem
te zeggen dat hij in fijnheid van manieren en ,,savoir-vivre"
zelfs de Italianen overtrof 24). Ook in de literatuur ziet men
den invloed der vreemde volken; men schepte behagen in
het samenstellen van taalkundige pot-pourri's als:
Mi alma brusle par ta grand beauté ,
Digo por que moet ick zijn delaissé 25 ).

In Kolm's Battaefsche TTrienden-Spieghel komt zekere Signor
Mariole de la Poette voor , die een brabbeltaaltje spreekt
van Spaansch, Hollandsch, Italiaansch en Fransch. Ook in
dit opzicht is Rodenburg een gewichtig man: hij, de man
die zeven talen sprak, verpersoonlijkt den omgang van ons
volk met andere volken. Wat is er gedurende de 17de eeuw
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hier te lande al niet vertaald, uit het Fransch, het Italiaansch, het Spaansch! En hoe vaak hebben onze schrijvers
en dichters gebruik gemaakt van hetgeen in eene dier literaturen was gedicht. Rodenburg ontleende verscheidene zijner
tooneelstukken aan Lope de Vega; Breeroo putte de stof
voor zijne stukken uit een Amadis-roman en uit den beroemden roman Lazarillo de Tori nes; Hooft en Vondel
maken gebruik van Guarini's Pastor Fido, Vondel van
-de werken van Du Bartas. Dat zijn slechts enkele voorbeelden uit vele.
De meerdere fijnheid van toon, hoffelijkheid , galanterie,
ook de verfijning van het gevoel, konden natuurlijk eerst
langzamerhand bij ons volk ingang vinden. Langen tijd zien
wij ze nog naast de hier te lande bestaande toestanden;
versmelting heeft nog niet plaats gehad; soms zelfs is men
al dat nieuwe uitheemsche vijandig gezind. Mannen als De
Koning en Breeroo kostte het blijkbaar inspanning zich te
bewegen in den kring der opgeschroefde Amadis- ridders en
jonkvrouwen; hunne bewegingen daar zijn dan ook niet
van de sierlijkste. Na eene tirade als deze:
Sal 't lieve morghen-root uws kaexkens kleur robijnigh,
Dien roode roose-mont met ambrozijn bedout
Met een deluvi- stroom van reghen heet en zout
Vermeughen mijne ziel te stricken droef en quynigh 2s)
,

is het hun, evenzeer als hun publiek, eene behoefte hun
hart te luchten in schilderachtige, onvervalschte volkstaal
waarin men spreekt zooals men denkt en voelt. Zelfs bij
een man als Hooft kon men die scheiding en tegenstelling
tusschen nationalen eenvoud en uitheemsche beschaving
waarnemen In den burgerlyken ommegang viel by
het
is Brandt die spreekt
heusch en gespraakzaam, zeer afkeerig van hoofsche gemaaktheit, en zich houdende aan
d'oude deftige Hollandtsche eenvoudigheit, ook in 't stuk
van kleedinge, zonder die t'elkens te willen verwisselen naar
d' uitheemsche lichtvaardigheit". En toch, wanneer men
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sommige zijner brieven leest..... welk een afwezigheid van
eenvoud, welk een „hoofsche gemaaktheid" valt daar op te
merken. Blijkbaar spant de Drost zich daar in om een geestigen brief te schrijven, maar juist die inspanning zien wij
al te duidelijk. Men vergelijke die brieven eens met die
van Madame de Sévigné , eene jongere tij dgenoote van
Hooft, dan zal blijken wat Hoofts brieven missen. Ook zijne.
lyriek met al hare schitterende verdiensten heeft zich toch
niet geheel van de hoofsche gemaaktheid weten te ontdoen.
Niet in alle opzichten kan men den invloed van het buitenland gunstig noemen. De oud-hollandsche eenvoud en waarheidszin leden schade of werden ten minste ernstig bedreigd ; de vriendelijkheid werd hoofsch, de beleefdheid
complimenteus; de liefde werd veredeld doch verloor aan
natuurlijkheid ; fatsoen en valsche schaamte in verbond verjoegen een deel der oud-vaderlandsche openhartigheid en
beminnelijke naïveteit. Zeker, die vrijheid van alles bij zijn
naam te noemen werd naar onzen smaak in de 17de eeuw
te ver gedreven; ik zal het niet opnemen voor grappen als
die tusschen den achtbaren Simon van Beaumont en de
wijze Anna, Roemer Visschers dochter , over het gewicht
eener maagd 27 ). Maar aan den anderen kant hoe weinig
kan onze opgeschroefde eerbaarheid lijden!! Waren wij
zooveel reiner van zeden dan onze voorouders dan zou men
zich daarover kunnen verheugen, nu niet.
Deze meerdere vrijheid van spreken, voor een deel berustend op eene gezonder ruimer opvatting van hetgeen al
of niet menschwaardig is, heeft men ons reeds dikwijls met
allerlei voorbeelden getoond. Het duidelijkst blijkt zij mis
uit hetgeen fatsoenlijke meisjes destijds zich durfden-schien
veroorloven; wil men weten wat in een zeker tijdperk kiesch ,,
wat onkiesch werd genoemd, dan zal men zich toch wel in
de eerste plaats tot de vrouwen moeten wenden om antwoord. Op een paar voorbeelden van dezen aard is, voor
zoover ik weet , tot dusver de aandacht niet gevestigd.
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In 1647 gaf Maria Heyns, een meisje van omstreeks 26
jaar, een verzameling van allerlei merkwaardige voorvallen
en verhalen uit, getiteld Bloemhof van doorluchtige voorbeelden. Dat boek begint met eene uiteenzetting van de
stelling: „Hoe noodzakelijk de kuysheyt zy", toegelicht met
voorbeelden, en bevat verder een groot aantal staaltjes van
eerbaarheid, ontucht, ongeoorloofde en onnatuurlijke liefde.
Dat alles is kiesch verteld; nergens bespeurt men dat de
schrijfster met die verhalen „zich kittelt" gelijk onze
voorouders zeiden; maar desniettemin noemt en bespreekt
zij allerlei zaken, die volgens onze verwrongen welvoege
begrippen niet meer bij haar naam genoemd mogen-lijkheds
worden. Het boek is bovendien opgedragen aan eene toen
bekende dichteres; „d'E(d). Juffrou Sybille van Griet -terijd
begrijpelijk en tevens kiesch gevoeld dat de-huyzen".Htis
schrijfster dezen bundel opdraagt aan eene vrouw; het is
leerrijk voor ons tevens : zulke dingen mocht men toen ver handelen „onder ons meisjes"; nu slechts indien een onder
-je louter uit mannen bestaat.
-ons
Het tweede voorbeeld betreft Suzanna van Baerle , dochter
van den Professor, en verloofde van Gerard Brandt. In een
brief aan haar aanstaanden man schrijft zij hem dat zij een
gesprek heeft gehad met zekéren Monsieur Van der Hoeven,
een vriend der Van Baerle's. Deze v. d. H. was met een
- compagnon op reis geweest en had volgens Suzanna een lui
lekker leven geleid. „Ik vraegde" — gaat zij voort of
zy niet gedaen hadden als eten en drinken, en 't scheen
zijn E. mijn gedachten kon zien, als by met veel woorden
my gingh verzekeren dat zij geen vrouwvolk gezien hadden
daer ik dapper om lachte." „Maer" — voegt zij hieraan
toe „dit zy aen TJE. alleen geschreven en niet aen de
Hagenaers" 28). Uit dat toevoegsel blijkt wel dat zij deze
aardigheid „op het kantje" vindt, doch zouden hedendaagsche professorsdochters zulke zaken aan haar — vrijer mag
men niet meer zeggen — aan haar aanstaande durven en
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mogen schrijven P En dat nog wel, terwijl die aanstaande
een predikant was ?
Langs deze wegen, reeds in de 16de eeuw betreden,
schreed ons volk ook gedurende de 17de eeuw voort op de
baan zijner ontwikkeling. In den aanvang der 17de eeuw
reeds had zich in de lage landen bij de zee de kern van
één volk gevormd en zoo ergens dan moet die kern in
Holland, in Amsterdam gezocht worden. De groote gebeurtenissen der 16de eeuw hadden de oogen van ons volk
geopend voor het grootsche, het heroïeke ; dat leerden zij
voortaan bewonderen waar het zich in hunne omgeving
vertoonde, en van bewonderen kwam doen. Het ging dit
geslacht van den aanvang der 17de eeuw als den vaandrig
Hasselaer, van Wien Hooft zegt: De glans der schoone
daeden Daeghd' in sijn boesem op". Er is een gevoel
van trots, van ontwakende zelf bewuste kracht in het Amsterdam van dezen tijd, dat zich ook in de literatuur meer
dan eens lucht geeft. Wij vernemen de stem van dat nationaliteitsgevoel in De Koning's Loterij-Spel, in de triomfantelij ke beschrijving van het gevecht tusschen een Hollandschen
koopvaarder en een Turksch roofschip, door Vondel gegeven
in Zijne Warande der Dieren (1617); in den trots waarmede hij spreekt van de „wydberoemde koopstede Amstelredam" , waarmede hij den vader des Drossaarts noemt,
burgemeester „der om des weerelds ommeloop wijd beroemde koopstad Amstelredam". Wij vernemen die stem niet
minder duidelijk ook waar haar geluid voor ons oor een
komischen klank krijgt. Dat is het geval b.v. wanneer wij den
stadsbeschrijver Melchior Fokkens Amsterdam hooren vergelij ken met Rome in de Oudheid: natuurlijk is in Amsterdam alles voortreffelijker ; om dat aan te toonen schroomt
hij zelfs niet den neus te wenden naar inrichtingen van
algemeen belang die de Amsterdammers van toen waarschijnlijk nog niet „inodores" konden noemen 29).
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Ook in de zorg waarmede men het reeds in de 16de eeuw
begonnen werk der taalzuivering voortzette , openbaart zich
het nationaliteitsgevoel; en niet alleen naar taalzuivering
streefde men , maar ook naar verrijking en ontwikkeling der
nationale taal in ieder opzicht. Echte kunstenaars die zij
waren, hebben Hooft, Breeroo en Vondel hunne rijke krachtige moedertaal liefgehad, gekoesterd en gekweekt met
teedere zorg. Hooft deed haar wedijveren met het gevoelige
welluidende Italiaansch , ontwikkelde de vrouwelijke eigenschappen onzer taal in zijne zangen en sonnetten; staalde
haar kracht, verrijkte hare kernachtigheid door zijn proza.
Breeroo greep met beide handen in de schatten der volkstaal, hield de zich vormende algemeene beschaafde taal jong
door aanraking met de volkstaal. Vondel eindelijk, wiens
Vlaamsch dialect eerst langzamerhand samensmolt met dat
der Hollanders onder wie hij zijn leven doorbracht , die tot
het eind zijns levens door fraaie vertalingen uit het Fransch,
het Latijn , het Grieksch zijne moedertaal hielp ontwikkelen,
haar bleef beluisteren in gesprekken met neringdoenden en
ambachtslieden , en een open oor bleef houden voor de fraaie
oude volksliedjes die toen nog gezongen werden Vondel
dwong de taal tot vertolking der meest verschillende aan
behandelde met even-doenigvahtmscljkr;
groot meesterschap het dartel volkslied als het verheven
lijkdicht , het heldere zaakrijke betoog als de hymne die
zweeft boven de grens tusschen poëzie en muziek.
Evenzeer bleek dat gevoel van eigenwaarde uit de verhouding tot andere nationaliteiten. In den aanvang hadden
de Brabanders en Vlamingen het moeten ontgelden, gelijk
ons reeds uit eenige staaltjes is gebleken. Tot in de 16de
eeuw waren de Zuidnederlanders hunne landgenooten uit
het Noorden in de meeste opzichten vooruit gebleven; de
Brabanders zagen laag neer op de „botte" Hollanders.
„Schaemt gij u voor de Hollandsche bottigheyd ?" had nog
Roemer Visscher verwijtend geroepen tot de Hollandsche
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meisjes die de Braba.nconnes in alles ten voorbeeld namen.
Maar reeds in den aanvang der 17de eeuw zou dat anders
worden. De Zuidelijke gewesten mochten op meer kunstzin,
meer savoir-vivre kunnen wijzen in Holland en Zeeland
woonde de kracht. Zuidnederland had het hoofd in Spanje's
schoot gelegd; het Noorden had den stuggen nek niet ge bogen, ondersteund het moet erkend door geestverwanten uit het Zuiden. Nu was het blaadje gekeerd; de
Brabanders moesten in Amsterdam op de planken komen
om de botte Hollanders te vermaken met hun bluf en hun
dialect. Breeroo en Hooft gaven het voorbeeld en andere
kluchtspeldichters volgden hen na. In W. D. Hoof t's Jan
Saly (a° 1622) zien wij een Brabantschen kok Olyvier
met zijn knecht Joost ten tooneele komen. In eene latere
klucht Giertje Wouters (a° 1635) , verschijnt o. a.: „een
vryer uyt sijnd, op lijn Brabants, ghenaemt Hans, ghekleet,
met eenige moedige Brabantse mijnen (mines) toonende".
De schrijver dezer klucht, Jan Franssoon, heeft er blijkbaar
zijn zinnen op gezet de Hollandsche meisjes een riem onder
het hart te steken: hij doet zijn Brabander zeggen:
Waey! ons Brabantse Maessens moeten te rugge,
Wan hun een van dees Dochterkens komen te gemoet,
Soo nettekens gehabitueert , soo stillekens en vroet.
Maar niet alleen Vlamingen en Brabanders kwamen op
de planken van het Amsterdamsch tooneel, ook Luiker walen en Platduitschers. De Mof en de Moffin zijn vaste
typen uit ons kluchtspel der 17de eeuw; nog bij Asselijn
treft men ze aan. In de klacht van de kale Edelman (a°
1657) zien wij een Spanjaard, een Franschman, een En-

gelschman en eene Duitsche baker op het tooneel.
Blijkbaar beschouwden zich de Amsterdammers dier dagen
bij monde hunner tooneelschrijvers als gelijken van andere
volken. Waarlijk niet ten onrechte. Welk eene andere plaats
bekleedde de Republiek, en met name Amsterdam, toen
dan in later tijd! Ook in taal en literatuur bleek dat. De

57

kennis van onze taal was verbreid ver over de grenzen van
ons land; die van onze literatuur eveneens. Nederlandsche
tooneelgezelschappen trokken Duitschland door om er voor stellingen te geven; een paar der meest bekende Duitsche dichters, Opitz en Gryphius, volgden Hooft en Vondel na. Koningin
Christina van Zweden kende volgens Vondel Nederlandsch en,
naar het schijnt, ook haar opvolger Karel Gustaaf, al was deze
een Duitscher van afkomst 30 ).Milton heeft misschien Vondels
werken gekend, zeker kende hij Nederlandsch 31).
Geen wonder waarlijk dat de Amsterdammers vervuld
waren van de werkelijkheid om hen heen, in een tijd die
zooveel grootsche dingen te zien gaf. Wij zien dan ook die
werkelijkheid in de literatuur dier dagen eene breede plaats
beslaan; ook daardoor is die literatuur zoo bij uitstek nationaal. Werken als Palamedes , Gysbreeht van Amstel, Leeuuyendalers, Gerard van Velzen , Baeto, bijna alle kluchten
-en blijspelen , Antonides' IJstroorn , een groot deel der lyriek,
,

een voornaam deel van Hooft's en Brandt's proza zijn alle

gegroeid uit de werkelijkheid, maar elk hunner op eene
eigen wijze. Ook waar de dichter het niet bedoelt, komt
telkens de Amsterdamsche maatschappij dier dagen voor den
dag; soms ook vindt men toespelingen die blijkbaar opzet telij k zijn gemaakt 32).
In het laatste vierdedeel der 17de eeuw zien wij eene
verandering in den volksgeest komen, eene beweging naar
den verkeerden kant langs eene lijn waarvan ik slechts een
paar punten kan aanwijzen. Het volksgevoel begint langzamerhand volkstrots te worden, billijk gevoel van eigenwaarde zich op te blazen tot eigendunk. Het nageslacht van de
krachtige mannen der 16de en van de eerste helft der 17de
eeuw begint te teren op den roem zijner voorgangers, is
met zich zelf ingenomen. Antonides streelt de Amsterdammers door de mededeeling dat zij zijn „alom vermaert voor
root en ongeveinst" en weet te vertellen van moedige Batauwers" waarvan een
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met zijn hant,
In 't oog van 't leger, tien Romeinen velde in 't zant 33).

Grootspraak moet gelden voor grootheid. Het volk van
Helmers begint zich reeds aan den horizon te vertoonen.
Dat het nationaliteitsgevoel zich bewust is geworden, blijkt
wel uit Antonides' verzet tegen den invloed van Frankrijk,
uit zij ne waarschuwing tegen Frankrij ks Jichtvaerdigheit
en wispeltuurigheên". In den IJstroom (1671) spreekt nog
slechts verontwaardiging, hoewel reeds gemengd met besef
van eigen schuld, eigen zwakheid. Iederen morgen zegt
de dichter
Gewennen we ons, verwijfde, als was 't onze eer en plicht,
Te vraegen, welk een wet ons Vrankrijk heeft gegeven,
Wat kleedinge ons belast. Waer toe vervalt ons leven!

In het volgend jaar echter, onder den indruk van de
gruwelen door de Franschen gepleegd te Zwammerdam en
Bodegraven, zoekt hij den Oorspronk van 's Lands ongevallen" alleen in den invloed van Frankrijk 34 ). De toon is
hier heftig genoeg, maar tevens opgeschroefd; het is de
woede van een zwakke die zijns ondanks een sterkere volgt;
een zekere angst is niet in dit stuk te miskennen. Het was
de angst van een zinkend volk; wie op eigen kracht kan
steunen, is niet zóó bang voor den invloed van anderen.
Onder de goede dingen die ons volk gedurende de 17de
eeuw verwierf, was ook eene hoogere mate van levenswijsheid en menschenkennis. Hooft, de leerling en bewonderaar
van Montaigne, bezat beide in ruime mate, evenals zijn
vriend Huygens. Beide mannen verwierven die wijsheid echter
eerst langzamerhand en gebruikten haar in dienst van een
hoog levensideaal. Een gansch anderen indruk maakt het
op ons, indien w ij in het reisj ournaal van een jong mensch ,
Mr. Arnoud Hellemans Hooft, stiefzoon van den Drossaard,
een aantal voorschriften van praktische levenswijsheid vinden
die kwalijk te rijmen zijn met eenig idealisme. Men oordeele :

59
Geleden ongelij ck (voornaeml**ekvan grooter) en misnoegen
op een ander (voornaemlijck als sij stercker sijn) moet men
ontveynsen.
De nijdt moet men trachten te blusschee , oock met veynsen.
Verlaet u op degeen, die u van doen heeft.
Ieder is beholpen met vrientlijck bejegent te wesen.
De wreevele geesten moet men alleen te vriendt houden
opdat se niet schaeden.
Leght altijdt toe op vrienden te maecken; voornaemlijck
als men met kleynen dienst grooten gunst en danck behaelen kan. Dit weet yeder, maer betracht men te weynigh.
Hanght persoonen aen, die geest, aenhangh en stoutheydt hebben, daar men dienst van kan hebben en die van
àensien sijn" 35).
Dat is eene levenswijsheid die slechts moet helpen om
„er te komen" en wee het volk waar zulk eene wijsheid
de hoogste is. Zoo wijs is ons volk geweest toen het gedurende de eerste helft der achttiende eeuw op zijne geldzakken zat uit te rusten van al de vermoeienissen in de
vorige eeuw.
Hetzelfde geslacht waartoe Ridder Arnoud behoorde,
schonk in het laatste vierdedeel der 17de eeuw aan Amsterdam een burgemeester, Mr. Hendrik Hooft. Terecht
is deze vriend van Sir William Temple door Busken Huet
„rijpe schier overrijpe vrucht eener nieuwe beschaving"
genoemd 36 ). Volgens Temple was hij een man van gemoed,
braaf, zeer rijk, wel onderwezen, geestig, luimig, zonder
eerzucht". Hij nam het burgemeesterschap zooveel mogelijk
op zijn gemak waar; echter was hij een goed patriot. Langer
dan zestig jaar te willen leven achtte hij dwaas en hij is
dan ook gestorven als een Stoïcijn. De wijze waarop hij
zijne vrienden van zijn sterfbed eerst wegzendt om hun het
gezicht van zijn doodstrijd te besparen, maar hen dan, gebruik makend van een laatste vleugje vóór den dood, weer
terugroept, zeggende: qu'il y avait encore pour une demie
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herinnert aan de kalmte van wijzen uit
-conversation"
de Oudheid.
Welk een verschil tusschen dezen burgemeester staande
aan het einde der 17de eeuw en dien anderen die op haar
drempel stond, Cornelis Pieterszoon Hooft. Deze was misschien niet zoo „wel onderwezen, geestig en luimig" als
Temple's vriend, doch hij kon andere eigenschappen daar
tegenover stellen: eenvoud, kracht, werklust en levenslust.
Beiden waren in hun soort voortreffelijke mannen , doch een
volk waar typen als dat van Mr. Hendrik talrijk zijn,
heeft geene toekomst van beteekenis voor zich. Na het
geslacht van den besten bestevaer", door Vondel bezongen,
kwamen de tij dgenooten van Rembrandt, De Ruyter, De
Groot , Jan de Witt; na den tijd van Mr. Hendrik Hooft
komt de 18de eeuw.
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AANTEEKENINGEN.
1) Brieven III, 71 en 113.
2) Opdracht van G. Brandt's Poëzy (1688).
3) Poëm. pars II, 69 (Amst. apud I. Blaeu 1646).
4) Brief van Martinius (Penon , Bijdragen II, 83).
5) Epist. II, 793 seqq.
6) Vgl. Barl. Epist. II, 801.
7) Epist. II, 614. Geel heeft dien brief fraai vertaald en in het rechte
licht geplaatst door er een dergelijken brief van Cicero naast te houden
(Het Proza).
8) T. a. p. II, G28 en Oud-Holland (Worp) 1887, bl. 112.
9) Epist. II, 611;
10)Leven van Brandt, bladz. 81.
11)Hor. Dichtkunst, p. 17.
12)De wonderlijke werkingen der Liefde (vertaald uit het Fransch
van De Segrais) Amsterdam, Tim. ten Hoorn 1680.
13)Puntdichten. Ie Boeck, n°. 371.
14)Zie: Vaderl. Letteroef. van 1806, 2, bl. 298.
15)In zijn gelegenheidsstuk Duytsche Academi (gespeeld 1 Aug. 1619)
vs. 48-52.
16)Volgens het verhaal van Barlaeus. Zie Rogge's Utenbogaert II, 274
en Van Vloten's Paschier de Fijne, p. 119 vlgg.
17)Vgl. de varianten op vs. 90, 188, 604-605, 845, 855, 901,969,
987-989, 1034-1035, bl. 290-291 (in Kollewijn's uitgaaf).
18)De Poëten tegens de Consistorie (1628).
19)Gedichten (ed. Leendertz I, 72. Zie ook I, 200.
20)Brieven II, 31.
21) Brieven II, 34, 144.
Ook het tooneelspel Kallefsval behoort tot
deze dramatische hekeldichten. Zie daarover de mededeelingen van Prof.
Moltzer in het Verslag van het Prov. Utr. Gen. van 1884.
"I) Zie zijne Poëzy (uitgeg. door zijne zoons) p. 450, p. 452.
23)Zie Rym-Oeff. 1, 326, 330, 340; II, 203 (de paus wordt de „Opperbaes" der „purpre Vadren" genoemd; ook: wat Alexander VII „in
't wambas voert, zal nu eerst recht gaen blycken".
24) „ Vide ut praedices ejus inprimis elegantiam morum et prudentiam
qua ipsos Italos superet. Nam Italiam, in qua diu egit, vehementer
admiratur." (Zie: Jani Broukhusii Epistolae Selectae ed. J. A. Worp,
Gron. 1889, p. 28.
25 ) Zie Breeroo's Apollo (1615) p. 29, Courante Serbande.
"s) Uit De Koning's Simson (1618).
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27)Zie: Versch. Nederd. Gedichten II, 28-29 en alle de Ged. van
A. R. Visscher (ed. N. Beets) II, 118.
28)Leven van Brandt (door Joan de Haes) p. 17.
29) „ De menighte der heymelijke Gemakken of Kak -huyzen (dat toevoegsel teekent: men mocht het eerste woord eens niet begrijpen) waren
(in Rome) 144 en zoo veel isser in deze Stadt ook wel; heel gerieffelijk
voor de vreemde en die verdt van hare Huyzen af zijn."
Gy die de kerne en kracht van veele tongen
30)
Oock 't Neêrlantsch kent.
Zie Van Lennep's Vondel ed. Unger, 1656-1657, bl. 216 en den brief
van Oudaen aan Brandt in Person's Bijdragen II, 141.
31)Edmundson in zijn Milton and Vondel. Latere onderzoekers hebben
E.'s resultaten gewijzigd of te niet gedaan. (Vgl. de Inaugural-Dissertation van A. Müller Ueber Miltons abadngigkeit von Vondel (1891) en
de studie van Dr. J. J. Moolhuizen Vondels Lucifer en Miltons Verloren
Paradijs. Dr. M. heeft doen zien dat Edmundson te ver is gegaan in
het aanwijzen van overeenkomst tusschen Milton en Vondel; m. i. gaat
men niet
mag spreken van Vondels invloed op Milton". Voor mij is in deze studie
slechts bewezen dat Milton Vondel niet heeft vertaald.
32)Zie eenige voorbeelden in Jonckbloet's Gesch. v. d. Ned. Lett. der 17de
eeuw, I, 271-272.
Na den aanslag van Willem II op Amsterdam bracht men toepassel ijke wijzigingen in den Rey uit Gijsbrecht van Amstel: „Nu stelt het
puyck" etc. nl.
Van waar by zien kon hoe begeerlijk
Heer Willem stak naer Aemstels kroon
ook hij te ver, indien hij meent „te hebben aangetoond dat

en
Waer is Kapel met al zijn stoffen
Die Amsteldam ter neer wou ploffen.
Zie: Versch. Nederd. Ged. I, 189. 64.
33)De IJstroom (t'Amsterdam, 1685) p. 13, 18, 20 ('k Zal nu uw
zaelsieraden" enz.).
34)Zie: t. a. p. bladz. 66 en Gedichten van J. Antonides van der Goes
(t'Amsterdam, 1685) II, 36 volgg.
35)Dietsche Warande X, 329 volgg. (De reis duurde van 1649-1651.)
36)In Het Land van Rembrandt.

IV.
DE POËZIE.
Ontwikkeling van het individualiteitsgevoel. Breeroo. Starter. Hooft.
Vondel. Leden van den Muiderkring. Het tweede geslacht: Gemis aan
oorspronkelijkheid en navolging van Hooft en Vondel. Anslo. Jan Vos.
Brandt. Six van Chandelier. De Decker. Het derde geslacht: Navolging
van Hooft en Vondel. Broekhuizen. Pluimer. H. Sweerts en zijne vrienden. Antonides. Luiken.

In de 16de eeuw begon het individualiteitsgevoel onder
de allengs mondig geworden Nederlandsche burgerij langzamerhand in kracht toe te nemen. Vooraan in die eeuw
staat de forsche gestalte van Anna Bifins , na Maerlant en
Hildegaersberg een der eerste Nederlandsche auteurs die
ons eene bepaalde persoonlijkheid toonen. Begunstigd door
Renaissance en Hervorming ontwikkelde het individualiteitsgevoel zich steeds; in de tweede helft der 16de eeuw zien
wij onder de schrijvers en dichters meer dan een individu:
Van der Noot, Marnix, Coornhert, Roemer Visscher, Spieghel.
Aan den anderen kant echter had de grootsche worsteling
met Spanje en Rome, al ontwikkelde ook zij de persoonlij kheid, eene gelijkheid van gevoelen en denken teweeggebracht die de ontwikking van het individualiteitsgevoel
niet kon bevorderen. Onder den druk van den strijd om
vrijheid werd ook in de poëzie het individueele gedeeltelijk
door het algemeene verdrongen: een groot deel van de
poëzie der 16de eeuw moet volkspoëzie heeten.
Wil men de individueele poëzie kunstpoëzie noemen en
haar ter wille van eene duidelijker voorstelling voor een
oogenblik stellen tegenover de zoogenaamde volkspoëzie, dan
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kan men zeggen dat in den aanvang der 17de eeuw kunst poëzie en volkspoëzie, nog niet scherp gescheiden, naast en
door elkander opgroeiden. Dat bleef zoo in de poëzie van
het eerste geslacht van schrijvers en dichters. De lyriek van
Breeroo en Starter staat op de grens van volkspoëzie en
kunstpoëzie : het wezenlijk verschil tusschen hunne liederen
en die der 15de en 16de eeuw is niet groot; tegenover hen
staat Hooft, de kunstenaar met eene sterk ontwikkelde
individualiteit; beide stroomingen vereenigen zich in het
veelomvattend genie van Vondel. De overige schrijvers en
dichters van dit geslacht staan dichter bij Hooft dan bij de.
andere drie. In de poëzie van het tweede en derde geslacht wint
het individueele element in sterkte; de schrijvers en dichters
van de tweede helft der 17de eeuw verwijderen zich van
de volkspoëzie die voortaan slechts een schuilhoek vindt in
de talrijke liedeboekjes dier dagen.
Breeroo's liederen, zeide ik, staan nog in nauw verband
met de volkspoëzie. Hij kende onze fraaie oude liederen
beter dan iemand en bediende zich gaarne van hunne melodieën voor het dichten der zijne. Zijne liedjes hebben met
die der 15de en 16de eeuw gemeen het spontane van het
gevoel, de onbevangenheid van beschouwing, het ongegeneerd dartele der uitdrukking. Onder zijne minneliedjes
en aandachtige liedjes zijn er die fraai mogen heeten, doch
de vergelijking met vele fijne, schoone liederen der 15de
eeuw kunnen zij niet doorstaan. Kunstenaar toont Breeroo
zich waar hij ons het boerenvolkje afbeeldt met vaste hand,
zooals in het bekende „Boerengezelschap" ; zoo iets konden
de vroegere liederdichters niet maken. Het zwakst is Breeroo,
waar hij wil mededoen aan de modepoëzie : zijne liefde uiten
in de conventioneele taal der hoofsche lyriek die uit het
buitenland hierheen was gekomen. Komisch en kenschetsend tevens is het te zien, hoe soms die die zelf- opgelegde
dwang hem te kras wordt, en hem dan, als met een vloek,
het uitheemsche kleed te zien versmijten. Maar staat Breeroa
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al niet ver van de volksdichters, hij heeft ons toch — wat
geen hunner had gedaan — een dich_terlev-- in liederen
geschonken; daardoor heeft hij de ontwikkeling van het
individueele element in onze poëzie bevorderd.
Starter's liedjes zijn , evenals die van zijn vriend Breeroo,
aardig, vroolijk , frisch, eenvoudig. Voor alles, het zijn echte
liedjes: zij zingen zich zelf; alles vloeit als van een leien
dakje; rijkdom van klanken, ook van rijmklanken , staat
steeds te zijner beschikking. Echter verleidt die vaardigheid
hem soms, evenals zijn vriend , tot rijmelarij. Zijne drinkliedjes en gezelschapsliedjes vonden blijkbaar veel bijval,
vooral indien zij patriottisch waren, zooals b.v. zijn „drinckliedeken om op de gesontheyd der Princen in geselschappen
rondom te drincken". Zijn geestig IWenniste-susje heeft fortuin
gemaakt evenals het bekende: „dus wijsheyd, duyckt! ick
ben u moe !" In de hoofsche minnepoëzie slaagde Starter
evenmin als Breeroo; ook hij was daarvoor niet fijn genoeg;
hij brengt het niet verder dan tot het aaneenrijgen van al
die stereotype uitdrukkingen als, „roosroode mondjen", „lippen van koraal", albasten kaakjes" , „bracke don van tranen ".
Maar ook, als Breeroo , heeft hij in zijn hart een hekel aan
die mode en hij troost zich soms op zijn oudhollandsch : „Is
d' een juffrou wat traegh De ander is weer graegh." Het
persoonlijk element is in zijne liedjes niet zoo sterk als in
die van Breeroo; slechts een enkelen keer kunnen wij gissen wat er moet zijn omgegaan in het hart van den lustigen
zanger van Bommelallire nadat zijn dartelijke vroolijkheid
door tegenspoed en ontbering op de vlucht was gejaagd;
zoo b.v. in dat lied met zijn droevig refrein: „Adieu dan,
hulp van vrienden" 1 ) ! Over zijne bruilofsdichten en andere
dergelijke stukken die waarschijnlijk besteld werk zijn geweest, kunnen wij zwijgen : zij zijn indertijd misschien wel
waard geweest wat men er voor betaald heeft, nu zeker
niet dat wij er hier over uitweiden.
5
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Hooft.
Hooft's lyriek bestaat vooral uit minnepoëzie; daaruit vooral
leeren wij hem als dichter kennen. Die minnepoëzie is nog
wel verwant met de mid deleeuwsche, al toont zij veel nieuws,
veel eigens. Verwant naar den inhoud — dat spreekt van
zelf, maar ook naar den vorm. Telkens, hoewel lang niet
zoo vaak als bij Breeroo , vinden wij aanvangsregels van
oude liederen gebruikt om eene wijze aan te duiden; , de
dialoog, reeds in de middeleeuwen een geliefd genre, wordt
ook door Hooft gaarne aangewend. Een middeleeuwsch
wachterlied is verwerkt in dien allerliefsten dialoog: Ga
fraaie dialogische-lathe,sidncoma!"Het
lied: „Sal nemmermeer gebeuren mij dan nae dele stont"
vertoont in zijn springenden gang, in den bouw der coupletten, in de paarsgewijs volgende rijmen verscheiden kenteekenen van het volkslied , maar van het volkslied, verfijnd
en verfraaid. Vergelijkt men een van Hooft's „langen" met
een lied uit het Antwerpsch Liedeboek waaraan hij de melodie ontleende , dan ziet men duidelijk dat het oude lied
hem in liet oor was blijven hangen.
Sang 3 ).
Een amoreus liedeken ').
Soo Venus schoon
Ut liefden siet ,
Lijde ick verdriet! Haer hooft ten toon
Door 's Hemels blaeuw drong heenen
Ic en macht ooc niet utspreken,
Met vlechten blondt
Hoe dat si hiet
En morgen stondt
Diet herte doorschiet
Van schitterende steepen,
Twelc Venus heeft ontsteken.
In die gestalt
Noyt smert so groot
In desen stoot;Gelij ckse bralt,
Wie soude den cloot geraken? Daer 't tijdt is om te booghen,
Sonck Jeughd en Min
Reyn roosken root,
Troost mi, 't is noot,De wereld in
Eer ic den doot sal smaken,Met neerslaen van haer ooghen.

Echter heeft hij de metrische en rhythmische vormen van
vroegere liederdichters niet eenvoudig overgenomen, maar
ze in menig opzicht verfijnd en aan de bestaande andere
toegevoegd.

67
Reeds in de middeleeuwsche lyriek vindt men de verhouding tusschen minnares en minnaar voorgesteld als die
van vorstinne tot slaaf. Ook bij Hooft treft men die ver
aan, doch hij heeft haar deels gewijzigd deels-houding
veranderd. Onder den indruk van hetgeen hij in Dante en
Petrarca bewonderd had, heeft hij eene meer ideale opvatting in de liefde gebracht: het onderscheid tusschen
liefde en min, in aansluiting bij Coornhert, duidelijk doen
uitkomen 4 ). Hij wil iets hoogers dan gewonen hartstocht:
„Gemenen brant Becoort mijn sinnen niet", roept hij uit.
De „minnewalmte" van zinnelijke drift moest gelouterd
worden tot eene zuivere vlam brandend op het altaar voor
het beeld der ideale schoonheid. Vandaar ook zijne navol
echter vaak een zoo eigenaardig-ginevaPtr,d
Hollandsch karakter vertoonen. Vandaar b.v. een „Sang"
als die waarin hij zegt, dat vooral de geestelijke eigenschappen van zijn liefje hebben „op syn Biel verwinningseer behaelt" 5 ).
Doch hoezeer hij ook gestreefd moge hebben naar die
ideale opvatting der liefde, hij is er slechts ten halve in
geslaagd: te fel bleef het vuur der zinnelijkheid branden
in den man die nog op zijn veertigste jaar dien prachtigen
Dartelavondt schreef, schrijven moe 3t , omdat de herdenking
van genoten lust zijn hart te zeer vervulde; te krachtig was
nog het vleesch in zijn strijd met den geest in den kun
een schoonen vrouwenmond wel kon bewonde--stenardi
ren , doch slechts onder voorbehoud: „volmaekte mond....
konze kussen !"
-

Reeds in een zijner vroegste stukken, den bekenden brief
-door hem uit Florence aan de Kamerbroeders van In Liefde
Bloeyende" geschreven, toont hij hier en daar iets ongemeens ; daar is in den aanhef reeds die breede zwaai van
periode, daar is reeds gevoel voor de nuance in verzen als:
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„En 't was noch nacht noch dach , als ick nae buiten tradt" s)
en in:
Het welen grootser nochte lichter dan 't betaemt,
Was gemaniert, niet slecht, noch oock niet onbeschaempt.
daar is kieschheid van gevoel in een regel als: Heel sachmen hals noch borst, dan eensdeels alle beyden." Den ge
aanleg waarvan hij hier blijk geeft, zou hij vooral-lukigen
gedurende de eerste helft van zijn leven met zorg en toewij ding ontwikkelen. Hij leest veel, vooral Italiaansche en
Latijnsche dichters, en vertaalt zoo hier en daar een mooi
of pittig vers dat hij bewondert of waarin hij zijne stemming
van dat oogenblik terugvindt; in den aanvang zijn het
meerendeels verzen in 't amoureuze" van Dante, Petrarca,
Ariosto , Montemayor, Anacreon; later zijn het zedelijke
stelregels of opmerkingen, eene satire van Juvenalis. Veel
had hij te danken aan Petrarca: in navolging van diens
Sonetten en Canzonen, modelleerde hij zijne bevallige sonnetten, zong hij zijne welluidende liederen; door Petrarca.
werd hij opgewekt te streven naar die fijnheid en hoogheid
van gevoel welke meer dan iets anders aan den Nederlandschen geest ontbraken. Maar ook Seneca's werk is blijkbaar van invloed geweest op de ontwikkeling van zijn talent:
deze leerde hem dat samenpersen van gedachten tot kernachtige sententie's, tot fraai gebouwde verzen die soms meer
kunst dan poëzie toonen.. Onder de vaderlandsche dichters
was het vooral Spieghel die invloed had op zijne vorming
Spieghel
die met sijn hooch gedicht
De duister wech , die leyt tot ware vreucht, verlicht,
gelijk hij uit Florence schreef. Spieghel's neiging tot wijs
beschouwing van den mensch en van het leven; tot-geri
het dichten van verzen, vol en zwaar van gedachten, vinden
wij in Hooft's poëzie terug.
Ondertusschen is hij Drost van Muiden geworden, is hij
gehuwd; zijne maatschappelijke betrekking brengt hem in
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aanraking met velerlei menschen uit allerlei standen; zijn
oordeel wordt rijper, zijne levenservaring rijker. Liefste ontspanning van den arbeid blijft hem steeds de poëzie.
En zoo ontglippen hem van tijd tot tijd geestige velddeuntjes, licht en bevallig als vlinders. Of hij zingt zijne
liederen, eene vlucht mooie vogels, even verscheiden van
zang als van veeren, ontvlogen aan het Jorentjen"indeij
tuin van het „hooge huis te Muiden": daar zijner die gaan
met statigen stap van jamben, zooals die Chanson a Madame,
in Venetië gedicht, met die fraaie regels:
Ver ut de straten eng, en woelige canalen,
Als 's nachts slaeprige wint de zee sacht overweyt,
Iek op de stille vloedt mijn slachten sal verhalen,
Die niet en antwoort dan 't geen datmen selve seyt.

zoo ook „Indien het slagen can versachten d'ongenade";
„Indien men poocht mijn hart van mijn liefs hart te scheijden", „'T gemoedt herwenscht verloren vrolijckheden" ,
„Vliedt ver van mijn geluit, blijgeestige Godinnen", „Voochdesse van mijn siel, utmuntend hooch cieraet". Maar de
meeste trippelen, bevallig en coquet als witte duiven op
karmijnroode pootjes, of als vlugge meeuwen schrijven zij
met blanke wieken in blauwe lucht sierlijk golvende lijnen
en kringen; zoo trippelen of glijden ons voorbij liederen
als: Vluchtige Nimph, waerheen soo snel?", „Schoon
Nymphelijn", „Amaryl , de deken sacht", „Wat sachter,
gouden vlammen", „Op, op, mijn geest" en dat bevallige
lied „Ghij Heilicheidtj ens , die in bloemen en in cruiden",
met dien breeden zwaai van aanhef en dat hoffelijke geestige slot.
Tot het lied met zijn luchtigen dans van woord en melodie voelde Hooft zich blijkbaar sterker nog getrokken dan
tot het beeldende sonnet 7 ). Echter heeft hij ook dezen dicht
beoefend met eene liefde, wel begrijpelijk in een auteur-vorm
die zoozeer streefde naar juistheid, kernachtigheid en fijn heid. Zijn eerste ons bekende stuk is de vertaling van een
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der sonnetten van „Petrarca , naar het schijnt , nog vóór
de reis naar Italië gedicht en sedert dien tijd heeft hij er
verscheidene gedreven als beeldwerk in het zilver zijner
taal. Staan de meeste dier sonnetten hoog ten opzichte der
techniek, hunne waarde is toch zeer ongelijk: niet alle staan
zoo hoog als dat schoone sonnet voor Anna Roemers of dat
andere op den Tijd, dat wij Verlangen zouden noemen („Ge
sart die op wackre wiecken staech") , als „wan--swindegrj
neer de vorst des lichts slaet aen de gulden toomen" en
zoo menig ander, vooral dat prachtige Welkoom van Welhem Hooft: „0 jongen, versse vrucht, die ut het slaeprigh
leven In moeders schoot geleeft" , een geboortedicht ja,
huiselijke poëzie, een „onder onsje", maar dat alleen vol
om alle doctrinaire verwerping van een of ander genre-sta
te schande te maken.
Behalve de liederen en sonnetten heeft Hooft nog zooveel
schoons voortgebracht: ik wijs o. a. op die voortreffelijke
karakteristiek van Montaigne in. ... ja waar? in het brui loftsdicht voor Adriaen Verhee en Katharine Kop; op pittige
grafschriften, bijschriften en opschriften als die op Roemer
Visscher, Coornhert, Heemskerk, Voor de Poort van 't

Spinhuis", „Op 't verbondt van Hollandt en Venetiën" ,
verzen die voor een deel nog leven in den mond onzer tijd genooten ; op die fraaie Stichirginen en Zeededichten einde lij k , lessen van levenswijsheid , voorschriften en stelregels
gelijk men ze ook in de middeleeuwen gaarne aaneenreeg,
doch zich onderscheidend van zulke middeleeuwsche verzamelingen door kernachtigheid en sierlijkheid van uitdrukking,
door een ruimer en scherper blik op de menschenwereld,
een breeder opvatting van het leven, door inniger vroomheid en dbor een idealisme dat den middeleeuwschen spreuk dichters vreemd was.
Hier en daar vinden wij smakelooze regels in Hooft's
poëzie, staaltjes van valsch vernuft of gezochtheid; maar
welk een keur van mooie gedichten staat daartegenover:
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sonnetten, rijk van inhoud, fijn bewerkt en bevallig van
vorm als het massieve en toch zoo edel-gracieuze zilverwerk
der Vianens; zangen die de welluidendheid en bekoorlijke
frischheid van het middeleeuwsch lied paren aan eene fijnheid , geestigheid en schalkschheid welke de middeleeuwsche
zangers misten; bruiloftsdichten, likdichten , politieke gedichten gelegenheidsdichten ja, maar vol vernuft en bewerkt met de zorgvolle liefde welke den waren kunstenaar
kenmerkt.
Vondel.
Hooft kon nog wel afdalen tot het volk -- wanneer hij
er zich toe zette; dat deed hij b.v. toen hij, opgewekt door
Breeroo's Moortje zijn Warenar schreef. Maar dat is ook
bijna het eenige werk waarin hij de taal van het volk spreekt;
liedjes en spotdichten in den volkstoon treft men uiterst
zelden onder zijne werken aan 8 ). Tusschen den dichter en
het volk bestond dezelfde afstand als tusschen de boeren
van het Gooi en den Drossaart van Muiden. Anders stond
het met Vondel, den kousenkooper, die zich gaarne onderhield met boeren , timmerlui , metselaars en scheepsvolk om
zijne taal beter te leeren kennen.
Een deel van Vondels lyriek is nauw verwant aan de
volkspoëzie. De politieke liedjes en spotdichten die ontwelden aan het forsche opbruisen zijner wordende kracht, zijn
eene voortzetting van de Geuzenpoëzie; naar den inhoud,
want ook zij strijden voor de vrijheid; naar den vorm, want
zij vertoonen de voorname kenmerken der volkspoëzie, al
heeft het genie des dichters haar verfijnd. Ook op lateren
leeftijd, wanneer de Schotsche bedelbroek" of een ander
zijn wrevel gaande maakt, slaat hij dien ouden toon weer
aan , omdat hij bij instinct gevoelt dat zulke dingen het
gansche volk raken. Het zijn niet alleen spotdichten welke
ons aan die Geuzenpoëzie herinneren: de smartkreet door
den dichter geslaakt na de terechtstelling van Oldenbarne,
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velt, dat aangrijpende: Had hij Hollant dan gedragen 1
Onder 't hart", is evenzeer een volksdicht als de darteldreunende Rommelpot van 't ifanekot.
In tegenstelling met Hooft's lyriek, bevat die van Vondel
geene zoogenaamde minnepoëzie: minder zinnelijk dan Hooft
en reiner van geest, had hij geen vrouwendienst noodig
om op te stijgen naar de sfeer van het ideale; ook was hij
te eenvoudig en natuurlijk om behagen te kunnen scheppen
in de min of meer conventioneele vormen dier modepoëzie.
Zijn ontvankelijk gemoed en beweeglijke geest werden bezig
gehouden door vele andere dingen behalve door de liefde.
Ook Hooft stelde belang in vele dingen, doch zij deden hem
niet zoo sterk aan dat hij voortdurend behoefte gevoelde,
de daardoor ontvangen indrukken te herscheppen in poëzie.
Met recht mag men spreken van de wereld van Vondels
lyriek, want wat omvat zij niet, van het grove, platte paskwil tot de melodieuze uitstorting , eener ziel zwevend op
wieken van contemplatie! Dezelfde geest die zich op adelaarsvleugelen durft verheffen tot het eeuwig licht, spelemeit ook als de vlinder, laag bij den grond ja, maar van
bloem tot bloem, spelend met een naam, een klank, zich
vermeiend in de bevallige wendingen van eigen vernuft,
gelijk b.v. in dat geestige Raetsel voor den schilder Wil1 em Kalff en zijn Pluviertje. Welk een afstand is er van
vieze stukjes als dat op meester Morandt, grofheden als
die tegen Cats en Ds. Teeling tot een heerlijk gedicht als
Uitvaart van Maria van den Vondel. Zulk eene wijde spanruimte van geest treft men slechts bij groote dichters aan.
Staat Vondel in sommige stukjes laag, in andere is hij
zwak; het is daar waar de geest niet getuigt , waar de verzen
zijn samengesteld, vervaardigd, niet geboren. Het duidelijkst
zien wij deze zwakte , wanneer wij sommige gelegenheidsgedichten , blijkbaar gemaakt op verzoek of om iemand genoegen te doen, vergelijken met andere die vrije aandrift
in het leven riep. In de gedichten van de eerste soort worden
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wij bijna zonder uitzondering vergast op alexandrijnen, op
historische of andere geleerdheid, opgeschroefde loftuitingen,
mythologischen opschik. Zoo is het in den Jaghtzang voor
Joan Maurits van Nassau en het Keurgedicht voor den elfde ,
in de Kleefsche Ho fzwaen , de Getemde Mars, het Afzetsel
der KoningklyckePrinte , de Vorstelycke Bruiloft t'Amsterdam, in bruiloftsdichten als die voor Jan de Witt, J. van
Waveren, F. van Imstenraedt en verscheidene andere. Hoe
bevallig, los en fraai zijn daarentegen gedichten als Bruylo ftsbed van P. C. Hoofd, als die schoone bruiloftsdichten
voor Katharina Baeck , Katharina de Vries , M. Block , Covert Flinck. Men ga eens na, hoe anders Vondel zich uitdrukt
waar het den dood van Vossius of dien van Van Baerle
geldt; als hij zijne droefheid over het verlies van Vossius
wil uiten, heeft hij geen mythologische opsiersels noodig;
,oprechte genegenheid spreekt hier oprechte taal, warme
bewondering boetseert de beelden waardoor de dichter zijne
indrukken van den gestorvene weergeeft : „de gladde ploegh
van 't snedigh brein", de „haat die..... met onvermoeide
pennen plagh door 't papieren velt te rennen", het „honinghblad der tonge"; dan de poging om zich dat verlies
te vergoeden, die opwekking tot Isack Vossius om zijn
„vaders stoel te herkleeden" en zijn moeder te troosten. In
den „Lyckzang" over Van Baerle kijkt de mythologische
aap reeds bij den aanvang uit de mouw: Nu daelt de
gansche Helikon In rouwe en schreit een Hengstebron" 9
smakeloos en gezwollen is ook het meeste dat verder volgt.
Fraaier ode dan de Rynstroom is in onze taal misschien niet
geschreven en de beide gedichten Aan de Beurs van Amsterdam zijn in hun tegenstelling van „penseroso" en „allegro"
al even mooi als die talrijke andere bekende stukken welke
in den mond van velen leven: Wijckzangh , Wiltzangh,
Oly f tack , Huigh de Groot's Verlossing en zoovele meer,
minder bekend, maar niet minder schoon.
Het hoogst verheft Vondel zich waar hij troost of treurt
) ;
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of waar zijn bijbel hem bezielt. Wat de Vertroostinge aen
Geeraerdt Vossius zoo volschoon maakt, is vooral het gezonde, zuivere fijne gevoel dat zich hier uit, geen week
medelijden met den beroofden vader maar de hartelijke
genegenheid van een krachtig man; dat gevoel wordt op
waardige wijze vertolkt, de vergelijkingen staan in innig
verband tot het gedicht, zij ontspruiten er als de bloem uit
den stengel. Hoe gevoelt men den forschen, trouwhartigen
handdruk van een stoeren Hollander in het mannelijk troost
Vondel tot den diepbedroefden Huygens: „Is-wordvan
Zuilichem een sterke zuil Hij wanekle niet... ." en hoe
zuiver gevoeld en daardoor doeltreffend is de wending aan
het slot op Huygens' kinderen. Tot Vondel's schoonste gedichten behooren zeker het lijkdicht op zijn dochtertje Saartje,
en dat op Zijne kleindochter Maria.
In „ Uitvaert van mijn Dochterken hangt de dichter, man
in de volle kracht des levens, nog aan deze aarde; hij is
innig bedroefd, hij verdiept zich in dat dartele onbezorgde
kinderleven; hij ziet den krans door bedroefde speelnootjes
gevlochten, maar dat kinderlijk rouwbetoon stemt hem slechts
bitter: „Wat baet de groene en goude loover..... ik heb
mijn kind verloren !"
Dertig jaar later: de man is grijsaard géworden, hij heeft
geleerd het hoofd deemoedig te buigen onder het leed dat
God hem wil zenden; in het lijkdicht op zijne kleindochter
dat uit dezen tijd dagteekent , heerscht dan ook een gansch
andere geest: het aardsche leven, de aardsche werkelijkheid
zijn naar den achtergrond geweken, het kleine heeft plaats
gemaakt voor het groote, de dood is geen verlies maar
winst, is deelachtig worden aan het „endelooze leven" dat
alleen zaligen genieten; de voeten des dichters raken de
aarde nauwelijks, opwaarts zweeft hij naar „het vaderlant
daar boven", tot „de bron van 't licht, noit stralens moe ".
Daarna eerst komt hij tot zich zelf, hij denkt aan zijn leed ,
noemt den naam der gestorvene doch slechts om haar
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gelukkig te prijzen,, om eigen verlangen naar beter leven
te uiten.
In De Koniriglycke Harp zien wij den dichter, in hevige
ontroering gebracht door de schoonheid der psalmen, trachten het wezen van dien bundel heerlijke liederen saam te
vatten en weer te geven op eigen trant. Pracht van taal
ruischt ons in dit gedicht voorbij als het spel der golven;
die vierregelige coupletten met drie op elkander volgende
staande rijmen telkens besloten door een slepend rijm , doen
denken aan de heldergroene baren in hunne aanrolling naar
het strand , aanzwellend tot beschuimde hoogte en omkrullend
en weer voortschietend tot zij vervloeien in een schuimigen
rand die zachtkens over het strand glijdt als de slepende
zoom van een koningsmantel.

In het tiental grootere gedichten dat Vondel binnen een
tijdsbestek van ruim veertig jaren (1622-1663) het licht

deed zien, spiegelt zich de ontwikkeling van des dichters
innerlijk leven af. Bij den aanvang van dat tijdperk staat
hij midden in het leven van zijn tijd : hij zingt het Lof der
Zeevaert 10 hij verheerlijkt het bedrijf dat meer dan eenig
ander den Amsterdammer, den Hollander en Zeeuw ter
harte ging; eenige jaren later (1626) luidt hij de Geboortkloek voor den jongen prins Willem, in wien hij toen nog
slechts een lid zag van dat geslacht welks verdiensten h ij
zoo hoog waardeerde; in het volgend jaar viert hij de
Verovering van Grol door een gedicht en verplaatst ons te
midden van een woelig legerkamp en voor de muren eener
bedreigde vesting. Dan volgt een gewichtig tijdperk van
Vondels leven: zijn karakter wordt gelouterd en gestaald
door mannelijk gedragen, bitter huiselijk leed; zijn geest
wordt rijker en fijner, zijne techniek ontwikkelt zich; langzamerhand wendt hij zich tot de Moederkerk in wier schoot
hij ten laatste rust zoekt en vindt. De twee groote werken
)

,
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welke hij na zijn overgang tot het Katholicisme dichtte,
de Brieven der Heilige Maegden (1642) en de Altaergeheimenissen (1645), waren vóór alles uitingen des geloofs. Het
schrijven dier brieven bevredigde eene behoefte van Vondels
hart: zich te verkwikken aan zoovele voorbeelden van reinheid , deemoed, godsvrucht, geloofskracht, offervaardigheid
en vurig verlangen naar een beter leven. Kon hij al zelf
niet meer bloedgetuige des Woords zijn, getuigen wilde
hij toch zijne bewondering voor de maagden die haar leven
lieten om God getrouw te blijven. Het waren nevelen van
een ver verleden waarin Vondel die heiligen zag met stralenkransen om het hoofd, palmen en martelwerktuigen in
de handen; met Altaergeheimenissen deed hij een forschen
greep in het godsdienstig en kerkelijk leven van zijn eigen
tijd: in een grootsch werk wilde h ij zijn diepen eerbied betuigen voor de Mis en hare mysteriën; daardoor zou hij
tevens in de gelegenheid zijn de leer der mis uiteen te
zetten en dit voornaamste deel van den Katholieken eeredienst te verdedigen tegen vijandige aanvallen.
Ook als geloovig katholiek bleef Vondel levendig belang
stellen in hetgeen rondom hem gebeurde; ter gelegenheid
van de Inwydinge van 't Stadthuis (1655) en na de voltooiing
van het Zeemagazyn op Kattenburg (1658) schreef hij opnieuw een paar groote gedichten waarin hij zijne belangstelling deed blijken. Toen dit laatste gedicht uitkwam,
had de dichter den blik waarschijnlijk reeds weer afgewend van Amsterdam en de wereld, was hij reeds weer
verdiept in gedachten die meer dan eenige andere zijne
ziel vervulden. In 1659 verscheen een fragment van het
laatste boek der Bespiegelingen van Godt en Godsdienst,
een groot werk dat in 1662 voltooid verscheen; al wat in
vroegere eeuwen door geleerde kerkvaders was bepeinsd
en geschreven om een redelijken grond voor hun geloof te
vestigen, had Vondel zich met taaie volharding eigen gemaakt en na die lange worsteling met zulk eene ontzag-
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wekkende stof, behield hij, zeventigjarige, nog frischheid
en kracht van geest genoeg om haar te verwerken tot een
voortreffelijk leerdicht. In datzelfde jaar 1662 bleek, dat
de dichter zich in den laatsten tijd opnieuw verlustigd had
in het overpeinzen en verwerken van zijn geliefden bijbel;
het verschijnen van het groot verhalend gedicht Joannes
de Boetgezant toonde dat. Een jaar daarna verscheen een
derde werk dat zeker lang voorbereid was: de grootsche
instelling der kerk die hem de alleenzaligmakende was geworden, had hij lief met eerbiedige liefde, alles omtrent
haar mocht op zijne belangstelling rekenen; hare geschiedenis voor te stellen in een groot tafreel, moest eene aan
taak voor hem zijn; zoo ontstond de Heerlyckheit-lokeij
der Kercke.
Ook in dit tiental gedichten zien wij Vondels gemoed
verdeeld tusschen de dingen dezer wereld en het onzienlijke ;
doch al trok de wereld hem sterk aan, de hemel trok sterker
de Bespiegelingen , de Boetgezant en de Reerlyckheid der
Kercke hebben het laatste woord en de gezamenlijke omvang der vhf wereldlijke gedichten bedraagt slechts ongeveer
een vijfde van dien der geestelijke werken. Ook hier was
het: „eeuwigh gaet voor oogenblick". Wat al die gedichten
gemeen hebben, wat ons in alle treft, is de eenvoudige orde
die er in heerscht , de regelmatigheid van hun bouw, de
vaste stap waarmede zij gaan; men kan aan alle duidelijk,
soms al te duidelijk, zien dat zij bewerkt zijn naar eene
met zorg vervaardigde schets; ook de uitweidingen „uit spanningen" zegt Vondel waren blijkbaar te voren overwogen, hebben niets spontaans; dat alles geeft aan sommige dezer stukken iets academisch. Overigens is hunne
waarde zeer ongelijk: de geestelijke gedichten staan als geheel misschien boven de wereldlijke; onder deze laatste
steekt de Geboortklock uit, gelijk de Brieven der Heilige
Maeghden en Altaergeheimenissen zich verheffen boven de drie
overige geestelijke werken.
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Degelijk zijn ze alle in hooge mate; de dichter heeft zijne
onderwerpen bestudeerd tot in kleinigheden en kent ze vol komen; niet zelden echter heeft hij zich zoozeer in zijne stof
verdiept dat hij er niet meer boven staat, dat hij wel de
boomers en de struiken zelfs ziet, maar niet het bosch. Die
laatste eigenschap treft ons vooral in Het Lof der Zeevaert ,
de Verovering van Grol en Zeemagazyn; daar is het aantal
mooie verzen dan ook het geringst; voor de techniek moet
men eerbied hebben, Vondel blijft ook hier altijd Vondel,
maar toch doet hij b.v. in Zeemagazyn een enkelen keer
tevens aan Cats denken; aan Cats! ") In de Inwydinge en
vooral in de Geboortklock daarentegen vinden wij een rijk
-domvansche
verzen.
Die Geboorticlock is een voortreffelijk stuk. Zijne lange
periodes gelijken de breede wiekslagen van een grooten
vogel; er zijn tal van mooie schilderingen in: de droom der
princes, haar borduurwerk, het schild van den prins, die
wonderfraaie tafereeltjes der „Liefdekens" , dat spiegelgevecht der watergoodjes geïdealiseerde werkelijkheid dier
dagen —; de frissch e pastorale klinkt helder op uit deze woordensymphonie ; als men ten laatste verwacht dat Vondel, moe
van zang en van wendingen', zal eindigen, verplaatst hij
ons met een stouten zwaai naar het trotsche Escuriaal ,
brengt ook hij den oorlog over op 's vijands grondgebied.
Door zijn regelmatigen bouw, de degelijkheid en fijnheid
der bewerking, de schoonheid zijner verzen en de afwisseling
teweeggebracht door al die ,,uitspanningen", doet dit dichtwerk ons denken aan een dier fraaie zware fijnbewerkte
kasten van palisanderhout en ebbenhout, stevig staand op
forsche, sierlijk gedraaide pooten, versierd met allerlei „hooghsels en diepsels", met beeldwerk en festoenen, overladen
soms maar toch mooi.
Het verschil van aard tusschen de vijf geestelijke gedichten schijnt grooter dan het in werkelijkheid is. De Heilige
Maagden schrijven, naar het heet, die brieven, maar steeds
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hoorera wij den dichter zelven ; nergens zien wij hem moeite
doen zich om te verplaatsen in het karakter en den toestand
dier martelaressen , die dan ook veel op elkander gelijken ;

in A ltaer•geheimeenissfen , Bespiegelingen en de Heerlyckheit der
Kercke is het de leerdichter die spreekt; zelfs in een epos,
zooals Joanrnes de Boetgezant wilde zijn, vertoont zich de
dichter telkens 2 ). Het spreekt van zelf dat lang niet alles even
hoog staat in gedichten waarin der poëzie zoo dikwijls eene
taak wordt opgedragen die naar onze meening eer aan het
proza toekomt, waar zij zoo menigmaal moet uiteenzetten, opsommen , betoogen. Men kan alle achting hebben voor de intellectueele kracht door den dichter hier ontwikkeld, voor zoovele
voorbeelden van overwonnen moeilijkheid, voor eene heer
taal die in staat stelt zoo diepzinnige zaken-schapijoverd
in zoo heldere zuivere krachtige taal uiteen te zetten doch
tevens erkennen dat de dichter met flauwer wieken klept in
de zware lucht der historische wetenschap. Er is in deze
gedichten veel laag land, dat op verscheidene plaatsen opglooit in zachter of steiler helling en niet zelden zich verheft in hooge schittertoppen.
In de Bespiegelingen vinden wij hier en daar eene breedsprakigheid die aan Cats herinnert; ook hier dat opsommen
van bewijzen, dat aaneenrijgen van telkens nieuwe voorbeelden om aan de eene of andere stelling kracht bij te
zetten, dat samenvatten van al het gezegde aan het slot
van een betoog. Ware het niet om de krachtige, welluidende
verzen waaraan men Vondel altijd herkent, wij zouden bijna
meenen een stuk van Maerlant's der Naturen Bloeme voor
ons te zien, als wij opsommingen lezen van allerlei gesteenten , metalen, bloemen , kruiden , eigenschappen van dieren,
van het water, van de lucht 13 ) ; evenzoo doen ht 2de en
.ede boek van de Heerlyckheit der Kercke ons denken aan
Maerlant's Spieghel Historiael Het is waarlijk niet vreemd
,dat wij, vooral in de overgangen van het eene deel dezer
gedichten op een ander, gaandeweg zekere matheid opmer-
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ken; dat betuigingen van onmacht, overigens in Vondels
werk zeldzaam, vooral in het laatstgenoemde werk vrij
talrijk zijn 14) .
Maar aan den anderen kant -- wat heerlijke poëzie vindt
men ook in deze vijf werken, vooral in Brieven, Altaergeheimenissen en de Boetgezant. Zelden is Vondel hooger gestegen dan in dat heerlijk stuk poezië : Opdraght aen de
Heilige Maeght! In die prachtige verzen
0 Phoenixmaeght ! o Moeder van 't verblyden!
Al zit ghy, op een wolck van Seraphinnen,
Zoo diep in 't gout van 't albezielend licht
en wat daar meer volgt, verheft hij zich als eene plotseling
opschietende vlam ten hoogen. Hoe eerbiedig, bevend van
heilig ontzag, nadert hij daar de Moeder Gods wier wonderbare Ontvangenis hij bezingt in verzen die in teederheid
van kuische liefde niet licht hunne weerga vinden, wier
glorieuze Hemelvaart hij verheerlijkt in verzen schitterend
van licht. Telkens wanneer de dichter met eene zijner heiligen, in verlangen naar een beter leven, het oog afwendt
van de aarde en in den geest opwaarts stijgt, hooren wij
ook zijn verzen zich verheffen en hooger, voller, zuiverder
klank verkrijgen. Zoo is het ook in Alt ciergeheimenissen , zoodra
de dichter spreekt over Maria, over Jezus' lijden, over
Zijne wondermacht of waar hij in schoone verzen lucht geeft
aan het smachten der ziel naar hereeniging met God 15).
Zoo ook in de Bespiegelingen, waar hij zich verdiept in de
„schouwinge" , het hoogste wat de mensch kan bereiken en
waarin hij God zelven gelijkt ; waar hij God looft of in
heerlijke verzen het eeuwig leven tegenover het tijdelijke
stelt 16), Evenzoo in Joannes de Boetgezant en — hoewel op
minder plaatsen -- in de Heerlycich eit der Kercke , waar de
geest des dichters getuigt.
Vondel was meer nog dichter dan kunstenaar en zijn
dichterlijk temperament was bij uitstek gevoelig: het onder-
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vindt den invloed van elke verandering of wijziging of nuance
van eene gedachte, een gevoel of eene stemming. Men zou
van Vondels eerlijkheid als dichter kunnen spreken, om daarmede aan te duiden dat zijne verzen zoo getrouw weergeven
of trachten weer te geven wat in de ziel huns makers omgaat, dat zij zulk een zuivere „spiegel van de binnenborst"
des dichters zijn. Wie zich de moeite geeft die verzen
te bestudeeren, zal zien dat het onderling verschil en de
afwisseling in hun gang en klank, ook in eenzelfde gedicht,
dikwijls op treffende wijze kan verklaard worden uit den aard
der stof, uit den tijd waarin, de omstandigheden waaronder,
de menschen voor wie het gedicht gemaakt werd, uit de
bijzondere bedoeling of de stemming des dichters. Wij kunnen dat alles hier niet aantoonen; slechts een paar stappen
kunnen wij doen op dit vooral te onzent nog weinig
betreden pad.
Vergelijken wij b.v. het Decretum Horribile met een paar
zijner andere groote hekeldichten, Roskam en Harpoen, die
ongeveer uit denzelfden tijd dagteekenen 17 ) , dan zien wij
een groot verschil. In de beide laatstgenoemde stukken
heerschee orde en regelmaat; zij gaan met vasten stap, al
wordt het tempo bijwijlen versneld, men kan den bouw
dier gedichten zien, hunne deden onderscheiden; zij spreken
duidelijke, heldere taal. De opzet is in beide gelijk: het beeld
van een goed regent, een goed predikant geschetst om daartegen dat van een slecht regent, van een slecht predikant,
scherp te doen afsteken. Overigens is er tusschen deze
twee ook verschil. In Roskam zien wij eene voortdurende
wisseling van stemming: de aanhef zacht elegisch; de heugenis van burgemeester Hooft maakt den dichter warm, de
toon klimt van de elegie naar de ode; na vs. 42 een wending : had men Hoofts deugd mogen erven, het zou er
beter uitzien; nu... . de toon daalt tot diepe verontwaardiging, in vs. 58 klinkt het in de hooge tonen der heftigheid : vraagt men nog naar de oorzaak? De hebzucht alleen
6
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draagt de schuld; dan volgt eene pauze, de dichter komt tot
zich zelf; de toon klimt bij de gedachte: ware een man
als Cato hier; de dichter smaakt een grimmig genoegen als
hij overdenkt hoe zulk een man het schip van staat zou
besturen; daarna daalt de toon weer tot droefheid en bitterheid : maar zulk een man ontbreekt; in vs. 91 vat Vondel
weer moed: er zijn nog mannen die hun land liefhebben,
bij het schetsen dier ware patriotten klimt de toon gaan
gaat het voort, steeds rijzend en dalend, totdat-dewg;zo
de dichter zich aan het slot opnieuw tot Hooft richt. In
Harpoen is de toon over het algemeen kalmer; Vondel weifelt
tusschen lachen en schreien („Wie schreyt niet die dit hoort,
of lacht sich slap en moe?"); hij betoogt hier en beroept
zich op de lessen der geschiedenis (Dit wist de Stuurman,
die met jonckheer Robert voer ") ; hij zet het denken en
doen der heerschzuchtige predikanten in forsche, sobere trekken uiteen; hij waarschuwt en wijst op het voorbeeld van

La Rochelle.
Nu het Decretum Horribile.
De Roskam vangt aan met eene bezadigde vraag om inlichting: „Hoe koomt, doorluchte Drost, dat elck van Godsdienst
roemt?" de Harpoen met eene kalme mededeeling: „Ick heb,
heer Landeslot, doorreysend uw gebied Daer menighmael
vernacht ". Maar hoe moet men den aanhef van het Decretum
Horribile noemen, dien kreet van ontzetting, van afgrijzen
gemengd met diepe verontwaardiging, dien schreeuw waarmede de dichter hier ten tooneele stormt als een man die
iets gruwelijks heeft gehoord:
God ruckt d'onnooselheyd van moeders borsten af,
En smacktse in 't eeuwigh vier!

En dan een stortvloed van uitroepen, van vragen:
0 poel! o open graf!
Waer bergh ick my van stanck? dar dit gedroght sijn pooten
Noch branden aen Serveet? enz.

Op die vragen volgt eene afdwaling naar Oldenbarneveldt
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en landverraad; de dichter bemerkt dat hij afdwaalt en
komt daardoor tot kalmte („Mijn yver dwaelt van 't spoor") ;
hij gaat aan het betoogen (vs. 19-47), maar lang duurt
het niet of hij stelt iemand anders in zijne plaats: het was
een meesterlijke greep van Vondel eene kraamvrouw, moeder
van tweelingen, het betoog te doen voortzetten; betoog of
pleidooi is het echter niet meer te noemen, al passen de
hartstochtelijke uitroepen, vragen en smartkreten zeer zeker
in den mond eener vrouw. De uitdrukking van des dichters
gedachten is niet overal helder; de stijl is hier en daar
troebel als het water wanneer de storm komt opzetten.
Na vs. 124 is de vlaag voorbij, het onweer heeft uitgewoed
en als een koraal klinkt dan dat liefelijke slot: „Mijn kraemsiel, sijt getroost" en wat daar meer volgt. De donkere
wolken trekken weg, zonnegoud en het blauw van den hemel
komen te voorschijn .... daar drijven of „hangwiecken" op
blanke zwaneschachtjes de kleine Cherubijnen die de bedroefde moeder troosten.
Het verschil in karakter tusschen deze drie gedichten,
waarvan ik enkele punten aanwees, laat zich in hoofdzaak
wel verklaren. De Harpoen waarin de dichterlij ke aandoe
zwakst is, werd geslingerd tegen zijne oude vij--nighet
anden , de predikanten; maar hij zwaaide dit wapen waarlijk
niet voor den eersten keer; hoe dikwijls had hij zijn wrevel
tegen hen reeds lucht gegeven in geestig-vroolijke spotdichten ,
in Palamedes en elders; de kolen gloeiden nog wel, maar
de vlammen sloegen niet meer uit. Bovendien, de dichter
sprak hier tot de Heeren Staten (Heer Landeslot) , wien hij
raad geeft, dien hij waarschuwt; daardoor moest hij wel gematigd, bezadigd blijven. Anders was het in Roskam. Daar
richtte hij zich tot Hooft , ook toen reeds voor hem de „doorluchte Drost" , maar toch , zijn evenouder, zijn vroegeren
medestander ter Academie, tot wien hij vrijelijk spreken
durft over wat hij, democraat in zijn hart, lief heeft met
sterke zuivere liefde: het volk , „arm eselkijn" dat de lasten
,
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moet dragen. En dan, het was voor de eerste maal dat
Vondel zoo uit de volheid van zijn hart sprak over hetgeen
hij gevoelde en dacht aangaande landsbestuur, regenten en
volk 18 ) ; de kracht en de frischheid van zijn gevoel zijn hier
nog ongerept, zijn woord heeft den flikkerglans en de scherpte
van een pas geslepen zwaard.
In Decretum Horribile is de dichter zich zelf niet meester;
hij voelt zich bedreigd in het teerste, het liefste, het hoogste: zijn geloof; de wateren zijner ziel worden beroerd als
door een hevigen storm, zij stijgen en stijgen, onweerstaanbaar, de sluizen openen zich, wild bruisend en schuimend
in woelende massa's storten de wateren zich uit.
Wat wij hier in eene beschouwing van een drietal gedichten getracht hebben aan te toonen, valt ook elders in
Vondels poëzie waar te nemen. In het lijkdicht op Marius
(1652) b.v. zien wij eveneens merkwaardige overgangen: in
den aanvang eene reeks van korte en afgebroken zinnen,
als de woorden van iemand die niet dadelijk de juiste uiting
Vindt voor zijne smart, er is iets hortends en stootends in
dien aanvang als van een vollen stroom die zich door eene
nauwe opening moet persen; eerst later (na vs. 12) worden
de periodes breeder; aan het slot keert dat afgebrokene in
den bouw der verzen en der zinnen terug.

Dat er harmonie moet bestaan tusschen den klank en den
inhoud van verzen en dat poëzie voor een deel muziek moet
zijn, besefte ook Vondel. Hij zegt ergens in zijn welluidend
fraai proza: „de Schilder beelt zijne gedachten met streken
en verwen , de Dichter zijne bespiegelingen met woorden
uit, en hare muzijk zweeft, met hooge middelbare en lage,
droeve en blijde, statige en dartele klancken, op de pennen
des Dichters, en volght scherp met hare galmen zijnen geest
en vernuftige vonden, de ziel der zangkunste" 19). Door
zijne meesterlijke techniek kon hij zijne eigen poëzie het
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hier geschetste ideaal doen naderen. Verzen die door den
klank hunner woorden of door hun metrum en rhythme iets
stoffelijks trachten aan te duiden of voor te stellen of wier
eigenaardige klank en toon juist passen bij hun inhoud, had
Vondel eerst bij den door hem zoo bewonderden Du Bartas ,
later ook bij de klassieke dichters aangetroffen. Hij zelf heeft
al vroeg gebruik gemaakt van dit hulpmiddel des dichters.
Reeds in Het Pascha vinden wij een paar verzen waarin
hij blijkbaar den donder wil doen hooren (vs. 771-2) :
Den donder dreunden met een dommeligh gheklack
Dat Sirt , klip, rots en straat Neptunus gramschap brac.

Mettertijd ontwikkelde zijne kunst zich ook in dit opzicht
en toonde hij zijn meesterschap in het dichten van verzen
als deze uit Altaergeheimenissen (11, 1309-1311), waarin
hij het gebombam eener groote klok heeft gebracht:
. .. . . . . dan stapt by (de paus) op 't gebrom
Het grof gebrom der domklocke , uit den Dong
Van 't om end om befaemde en roemrijck Rome 20).

In een regel uit Koning David Herstelt (vs. 220) wil de
dichter blijkbaar het geruisch in het langs den kant staande
riet nabootsen:
Men hoorde 't paert te wedt gaen in den vliet,
En ruisschen langs den kant, door lies en bies en riet.

Doen de telkens herhaalde l's niet eene voortreffelijke
werking in verzen als deze over de Schoonheid:
De schoonheit, die dan treet in 't bloeienst van haer jeught,
Is reuckeloos en teer, en laet zich licht verleien
Van 't lockaes, daer bedrogh haer loos mee weet te vleien 21

).

Ook in het metrum, het rhythme en de rijmen van Vondel's verzen is dikwijls iets gewild en bedoeld, dat wij in
sommige gevallen wel kunnen vatten, al komen wij bij zulke
nasporingen op glad ijs. Militaire marschmuziek met trom-
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geroffel en paukenslager klinkt mij tegen uit het lied waarmede in Lucifer de afvallige engelen van het tooneel trekken:
óp, treckt 6p, o ghy Luciferisten ,
Vólght deés váen.
Ruckt te hoop al uw krachten en listen
Tréckt vey aén.
Vólght dezen Gódt op zijn trommel en trant
Beschermt uw Recht en Váderlánt 22).

Harde verzen van de soort waarover in de Aenleidinge
ter Nederduitsche Dichtkunste gehandeld wordt, zijn door
Vondel niet zelden aangewend waar hij ze noodig achtte 23).
Wij hooren ze bv. in Joseph in Dothan (vs. 837) waar van
den eik wordt gezegd:
Om tegens dat gewelt te sportelen,
Verzekert by zyn voet met wortelen,

Zyn rugh met pit en hout en bast

Gelijck zoo stout een boschreus past.

In de klacht over den brand der Nieuwe Kerk (vs. 38) :
En hoort eerlang van achter krack op krack,
En balck op balck en dack en toren ploffen
Daer zerck by zerck in stucken sprong en brack.

Evenzoo in de beschrijving van een neerploffenden waterval die balken en steenen in zijne vaart meesleurt (Lucifer,
vs. 1868 vlgg.) en in de Bespiegelingen (1, 202,210-211).
Welk eene levensvolheid en energie spreken uit verzen
als deze :
Nieu Karthago, bang voor tasten,
Woelt hier tegens aen met kracht,
Stopt de stroomen , sterkt de wacht,
Spant de ketens, ketent masten,
Zinkt de schepen, damt de kil,

Ziet niet aen wat helpen wil 24 ).

Welk eene kracht in:
Hy rukt stael als ragh aen flarden,
Sloopt kasteelen langs het straat ,
Steekt niet zijn gezicht den brant

In de schepen 2j).
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Wie zulke verzen vergelijkt met die van het terecht beroemde Kinder-lijck, wie gevoelt hoe uitnemend die telkens
herhaalde slepende rijmen,, voortglijdende en eindigend in
een staand rijm , passen bij het zoete vleitaaltje van het
zalig kind, bij de lage kristaltonen van teeder medelijden
en zacht sussenden troost die in dit stukje trillen — die
zal niet ontkennen dat er verband kan bestaan tusschen den
klank en den inhoud van verzen. Het is niet het eenig voorbeeld van dien aard. Meer dan eens vinden wij uitsluitend
slepend rijm waar dat juist past bij den inhoud der verzen.
Zoo b.v. in den treurzang over de vermoorde maagden,
die het vierde bedrijf van het treurspel Maeghden besluit;
in het treurdicht op Diedrick Zweling en in dat op de
uitvaart van Pater van Teylingen; in het klaaglied van den
Rey waarmede Salomon besloten wordt; in andere stukken
van ernstigen of droevigen aard, waarin men afwisselend
staand en slepend rijm vindt , eindigen de coupletten toch met
slepend rijm : zoo b.v. in het lrjkdicht op Vondels dochtertje 8aartj e , in dat op zijne kleindochter Maria en in de

Lycktran en over het verongelucken van den jongen keurvorst.
Aan den anderen kant vindt men lyrische gedichten met
louter staand rijm , waar de dichter niet klaagt, maar jubelt,
waar hij opwekt ten strijde , vooral waar hij schertst of
spot of schimpt. Zoo b.v. in zijn Triom [torts over den slag
op het Slack, in eene Noot weer tegens den inbreuk van
Turckyen ,in een triomflied op den optocht der Amsterdamsche Schutterijen , in een ander op het inwijden van Paus
Alexander VII; in Water-Bel of verziert gerucht, Op het
outset van Piet ifeyns huyt, Op Haan Kalkoen en talrijke
andere spotdichten.
Dat er verband bestaat tusschen het zinnelijk en het
geestelijk deel der poëzie, schijnt mij aan geen twijfel onderhevig ; maar er moet veel onderzocht en nagedacht worden
voordat wij in staat zullen zijn hier regelmatig terugkeerende
verschijnselen aan te wijzen en de voorwaarden vast te stellen
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waarvan zij afhankelijk zijn. Bijna alles is ons hier nog
duister. Tegenover de bovenvermelde feiten zou men andere
kunnen plaatsen die daarmede in tegenspraak schijnen. Zoo
vinden wij b.v. het metrum van Kinder-1 yck doch eenigszins afwijkend in een omstreeks drie of vier jaar vroeger
vervaardigd stukje, welks inhoud van gansch anderen aard
is dan het lijkdichtje op den kleinen Constantijn: het is een
spotrij m op Jan Willemsz. Bogaert, aanvangend:
Malle Jantje, Kerex gesantj e , ick u vraeg:

Waerom huylt gy? Waerom pruylt gy, door den Haeg ?

Echter, de derde slepende rD mklank ontbreekt hier.
De maat van een triomfzang uit Lucifer (vs. 1982 vlgg.) :
„Gezegent zy de Helt Die 't goddeloos gewelt" , vinden
wij drie jaar later terug in Jep th a (vs. 721 vlgg.) : „Aertsvader Josef , och 11 Zoo gy ten grave uit noch" enz.; die
rey bevat echter eene klacht over het lot van Ifis en eene
bede tot Jozef om hulp. Wij vinden een lijkdicht op Isabella Klara Eugenia en een op Kaspar van Baerle met louter
staand rijm , evenzoo in een gedicht op het vertrek van
Geeraart Hulft en in een ander op het „Afscheit" van Koningin
Sofia Amalia, gemalin van Frederik III. Er zou meer van
dezen aard te noemen zijn, doch wij moeten dit vraagstuk
hier vaarwel zeggen.
Hoofts talent ontwikkelde zich snel: vóór zijn 25ste jaar
had hij reeds de Granida gedicht; Vondels eerste werk van
beteekenis het Pascha kan als kunstwerk misschien niet met de
Granida gelijkgesteld worden. Maar Vondels genie, al groeide
het langzaam, zou steeds honger stijgen en zijn toppunt
bereiken eerst eenige jaren na Hoofts dood. In zijn lang
leven en bij zijne verbazende vruchtbaarheid , heeft Vondel
meer middelmatigs geleverd dan Hooft, maar zijne werken
overtreffen des Drossaarts poëzie dan ook verre in omvang
en verscheidenheid; de poëzie moest Vondel allerlei diensten
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bewijzen: moest hem schild en zwaard verstrekken in zijn
strijd voor de vrijheid, helpen de wetenschap verbreiden,
het Catholicisme verdedigen, vrienden genoegen doen, waar w,chijnlijk ook hooge heeren verplichten wanneer deze „een
deftig gedicht" verlangden bij eenige feestelijke gelegenheid.
Voor Hooft was de poëzie óf uitstorting des gemoeds óf
verpoozing van wat hij ernstiger bezigheid achtte: ambtszaken of het voorbereiden en schrijven der Nederlandsche
Historiën. Vondel was dieper van gemoed en teerder van
gevoel; maar Hoofts smaak was fijner: hij zou niet licht,
gelijk Vondel wel eens doet, de werking van een mooi couplet, van eene fraaie passage hebben verminderd door
woorden of verzen die te zeer afsteken bij de overige.
Vondel doet aan Rubens denken: hij heeft de vruchtbaar
rijkdom,, de kracht en de veelzijdigheid van den-heid,n
grootera Vlaming; Hooft herinnert aan Van Dyck, wiens
voornaamheid, fijnheid en elegance wij in zijne zangen en
sonnetten terugvinden.

Over de poëzie der andere leden van den Muiderkring
kunnen wij kort zijn. Wij zagen reeds dat de verdiensten
van Anna Roemers en Tesselschade voor onze litteratuur
meer indirect waren dan direct. Geen van beiden heeft
een literair werk van beteekenis geleverd; beider omvang
werk was eene vertaling. Anna leverde eene ver -rijkst
vertolking en bewerking van een bundel-dienstljk
Fransche Emblemata; Tesselschade vertaalde Tasso's Gerusalemmn e Liberata , doch slechts een couplet van haar werk
kwam tot ons. Overigens hebben zij slechts kleine stukjes
geschreven, die zich maar zelden boven het middelmatige
verheffen. Anna Roemers rijmde gemakkelijk, schreef in
zuivere taal , heeft wel eens een aardigen inval, eene
aardige wending of woordspeling; dat waren verdiensten
voor dien tijd, zij zijn het nog slechts voor weinigen in
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onze dagen. De beste verzen van Tesselschade, het Onder
een wilde en een tarnme zanghster, zijn eene-sehytucn
verdienstelijke , zelfstandige navolging en uitbreiding van
Marini's verzen over dat onderwerp 26).
Verzen, van zooveel kunstvaardigheid getuigend als Wilde
en tamme zanghster, heeft Anna Roemers nooit geschreven.
Evenmin kan men in haar werk wijzen op een greep als
die van hare jongste zuster in Maria Magdalena aan de
voeten van Jezus. De aanhef van dat gedicht: „Ontoyt of
toyt ghy u, Maria Magdalene Als ghy uw hayr ontvlecht"
en wat daar meer volgt, is terecht bewonderd geworden;
daar is de echt dichterlijke bezieling; maar hoe kortademig
is de geestdrift der dichteres: na het vijftal fraaie verzen
van den aanvang volgen er geene van gelijke waarde s').
Hetzelfde geldt van Van Baerle's Nederlandsche verzen.
Evenals andere rijmers met eenigen smaak en aanleg voor
poëzie, gelukt het ook Van Baerle wel eens een paar goede
aanvangsregels te maken, vooral wanneer zijne te vergeefs begeerde Tesselschade hem bezielt; maar al spoedig daarna
raakt hij den adem kwijt; hij fladdert nog even en valt dan
plat op den grond waar hij nog een poosje voortscharrelt.
Dat verschijnsel zien wij b.v. in zijn lofdicht op het Eeuwighstroomende Beeckje" van Schey-beeck, ook in zijn „Danck
aen de aerdige Tesselschade, voor het Festoen opgehangen
in de Sale op het Huys te Muyden" 28 ). Reaels Oorsprongh
van de Kusjes is vloeiend en gemakkelijk berijmd evenals
andere stukjes van Zijne hand, maar talent kan ik daarin
niet ontdekken 29 ). Misschien vertoont zich dat in zijne ver
Secundus' Basia, die nog altijd in-verditschngaJu
handschrift liggen te wachten op een uitgever. De verdiensten
van Brosterhuyzen en Van der Burgh liggen niet in de
weinige Nederlandsche verzen die zij geschreven hebben,
maar hierin dat zij mannen als Hooft, Vondel en Huygens
wisten te waardeeren en door hunne sympathie op te wekken;
dat zij de kern hielpen vormen van een intelligent publiek in de
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naaste omgeving der dichters. Had Van der Burgh zich niet
zooveel moeite gegeven voor het tot stand komen eener volledige verzameling van Hoofts gedichten, wij zouden Hoofts
poëzie niet zoo goed kunnen bestudeeren, en wat meer
is --- Hoofts invloed op den literairen smaak van ons volk
zou zeker niet zoo groot zijn geweest als nu het geval is.
Ook Brosterhuyzen spoorde andere schrijvers aan. Zoo b.v.
in een gedicht „aen mijn Heer Heemskerck, verlangende
na 't uitkoomen van zijn Raat voor de liefde", met dezen
welluidender aanhef:
Stapt uit dit weeke Veen, eer ghy zinokt in den derry;
Myn Musa! zet u neer op Pegazus de Merry 30).

Wat ons treft in de poëzie van het tweede geslacht der
Amsterdamsche schrijvers en dichters, is in de eerste plaats
hun gemis aan oorspronkelijkheid. Behalve Jan Vos die op
het gebied der tooneelpoëzie met iets nieuws kwam, is Six
van Chandelier misschien de eenige die iets eigens vertoont;
wat de overigen hebben voortgebracht, zijn slechts variatie's
op thema's die men bij Hooft en Vondel kan vinden; soms
zijn die variatie's verdienstelijk en getuigen zij van talent,
vaker echter van afwezigheid van talent bij veel goeden
wil, vlijt en degelijkheid.
In Anslo's poëzie treft men gedurig 'verzen aan, die door
klank of woordenkeus of door beide aan Vondels verzen
herinneren; ook in het metrum en den bouw zijner coupletten volgt hij Vondel na. Zoo schreef hij een aantal kleinere
gedichten in de maat van Vondels Roon?sche Lier (b.v. Aandacht op Drie Koningen).
In Jan Vos' Aran en Titus en ook elders in zijne poëzie
stuit men voortdurend op regels die bijna letterlijk zijn
overgenomen van Hooft en Vondel. Ook Six van Chandelier,
die een bewonderaar was van onzen grootsten dichter, volgde
dezen na , toen hij zijn lij kdicht „op het overleden zoontje
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van Gerrit Paapenbroek" schreef 31 ). Een van dit geslacht
had zich Cats tot voorbeeld gekozen: Krul heeft Cats' breedsprakigheid , eentonigheid en duffe vroomheid, niet zijn ver
noch zijne wetenschap. Als Cats wisselt hij gaarne-telrsan
zijne zedenkundige bespiegelingen af en licht ze toe met
berijmde novellen 32 ). Ook enkele manieren, vooral aan Cats
eigen, vindt men bij hem terug; zoo b.v. de opsomming en
aaneenrijging van feiten in plaats van verbinding; men ziet
dat in regels als :
Liefd , die de menschen dwingt tot lust van hooge staten,
Liefd , die geen herten ken in rechte liefde laten,
Liefd , die het dertel vleesch enz.

Nog beter in:
Ik ben gelijkerwijs het glas
Ik ben gelijk het weke was
Ik ben gelijk een bloem op 't velt
Ik ben gelijk als sneeuw die smelt
Ik ben gelijk het brossche riet
Op heden wat en morgen niet;
0 Heer, als ik dit overpeys 33
)

Wat er volgt, kan men wel gissen; Cats zou zulke verzen
gaarne voor de zijne erkend hebben.
Wat overigens in de poëzie dezer dichters valt op te
merken, is dat zij het ver gebracht hebben in de techniek:
de meesten hunner schrijven vloeiende, niet zelden welluidende verzen; er komt echter reeds iets academisch in, het
spontane vertoont zich slechts zelden.
Goede verzen vindt men in Anslo's Afscheit van Amsterdam , een gedicht merkwaardig ook doordat wij hier het
heimwee zich in de poëzie hooren uiten 3 De minnepoëzie
van Jan Vos is droevig. In navolging van anderen had hij
zich eene Laura aangeschaft, wier „albaste duintjes" en
„bezielde kerssetuintjes" waarop eene mug te gast ging ,
hij bezingt. Of deze Laura één persoon was met zijne Grietje
' ).
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Gerrits op wie hij dat zonderlinge grafschrift schreef , durf
ik niet beslissen. De beste verzen die Vos gemaakt heeft,
zijn misschien de slotverzen van een gedicht tegen de aanvallen op Vondels Maria Stuart; naar het schijnt bezielde
de gedachte aan Vondel hem hier 35 ). Zijne puntdichten
toonen wel eens zekere gevatheid; een enkele maal zijn zij
min of meer boertig. Komisch is het soms, te zien hoe Vos
zijne zwakheid met zekere boerenslimheid tracht te ver
een beroep op zijne stof, of aanknoopend-goelijkndr
bij de zaak waarover hij het laatst gesproken heeft, met
een krommen sprong zijn loop ten einde brengt. In zijn
gedicht op den vrede van Munster b.v. spreekt hij, in navolging uit de tweede hand, over de Nacht die op de aarde
nederdaalt. Na eene beschrijving samengeflanst te hebben
uit ingrediënten door hem van hier en daar ontleend, raakt
hij in verlegenheid: wat nu? de beschrijving is af, maar
hoe nu verder? De Slaap geeft eene gewenschte gelegenheid
om weer op gang te raken: „nu ik daar zoo over „de sluimerzucht" spreek", zegt de dichter, „voel ik haar kracht.
door al mijn leden trekken"
Mijn oogen willen toe, indien ik kom te missen,
Verhaal het op den slaap en zijn geheimenissen.

Dat is: mocht het eens minder mooi gaan, wijt het dan
niet aan mij, maar aan die beschrijving van den Slaap, die
zoo suggestief werkt. Elders beschrijft hij een grot op Goude
moet een eind aan dat gedicht komen; de grot-steyn.Er
verschaft ook dat: „'k Moet zwygen: want het nat Van
deeze grot bederft myn pen, myn int en bladt." Het gedicht op de Inwijding van 't Stadhuis besluit hij met de
mededeeling dat zijn keel heesch wordt van den rook, veroorzaakt door de losbrandingen der schutterij; daardoor en
ook doordat hooren en zien hun vergaat, kan hij niet verder
zingen noch Amsterdam luisteren 36 ). Brandts verdiensten
liggen opgesloten in hetgeen Vondel van hem zeide: „Brandt
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is een goede Epigrammatist". Behalve zijne puntdichten kan
men bezwaarlijk iets van zijn werk noemen dat niet middelmatig is. Ook heeft hij, behalve in die epigrammen, niets
dat hem alleen behoort , waaraan men hem herkent. Dat had
Six van Chandelier wel: in Zijne woordenkeus, in zijne wendingen , in zijn metrum is althans iets eigenaardigs ; hij streeft
naar kernachtige uitdrukking zijner voorstellingen, zoekt
vaak ten koste van duidelijkheid en welluidendheid naar den
eenig juisten vorm voor hetgeen hij wil zeggen. Dat streven
belet hem echter niet soms welluidende verzen te schrijven
als deze:
Gezielde romp,
Van 's werrelds klomp
Uit niet en door een woord geschaapen,
Wat wilt ghy u aan hoovaardy
Die schoon gemaskerde harpy
Hoovaardelyk verlieft vergaapen? 37)

Onder de mannen van dit tweede geslacht staat De Decker
misschien het hoogst, vooral wat zijn aanleg betreft, maar
ook door hetgeen hij heeft voortgebracht. Hij maakt den indruk
van iemand wiens talent, door de ongunst der omstandigheden in zijne ontwikkeling belemmerd, niet heeft kunnen
opleveren wat het onder gunstiger omstandigheden zou hebben
gegeven. Ook hij zelf voelde dat, toen hij aan het slot van
zijn Lente -lied, een zijner goede stukken, vroeg:
Is 't wonder dat myn rym als mat
By de aerde kruipt, nadien myne oogen
Ons huisdak nau passeren mogen,
Myn voeten ooit den wal der stad ?
Het goede in zijn werk wordt zelden of nooit door iets
goeds gevolgd; gewoonlijk vindt men het middelmatige of
slechte in de onmiddellijke nabijheid van goede regels of
coupletten. Zijn Goede Vrydagh heeft ongetwijfeld verdiensten : hij heeft het lijden van Christus wel gezien, wel medegeleden; maar wij worden toch argwanend gestemd tegenover
een dichter die de behandeling van zulk eene stof aanvangt
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met de overweging: Wat kan ick beter doen Dan die
gedachten eens uitwerpen in gedichten ?" en die argwaan
blijkt op meer dan eene plaats niet ongegrond. In het lijk dicht op zijn neefje Willem Verj annen klapwiekt en fladdert
het echte gevoel als een vogel in de kooi. Een enkelen keer
gelukt het den dichter zich te verheffen, zoo b.v. in zijn
Lentelied. Het smachten van den armen kruidenier naar buiten
en de open lucht is aangrijpend , maar welk eene sopperige
voorstelling! Had de dichter de noodige zelfbeperking gekend , zich eenigszins hoog er eischee gesteld, dan zou hij ons
misschien slechts vijf coupletten (b.v. 3, 4, 7, 8 en 13) ge
hebben in plaats van 13; dan zouden wij ten minste-gevn
op één stuk hebben kunnen wijzen dat in zijn geheel verdienstelijk mag worden genoemd. Een ander veelgeprezen
stukje Te vroegti opluikende bloeme verkeert in hetzelfde
geval: het dozijn fraaie aanvangsregels wordt door een veertigtal van veel minder allooi gevolgd.
Het omvangrijkst werk van dezen dichter is getiteld Lof der
Geldzucht. Het is eene proeve van een genre dat hier te

lande, in navolging van Erasmus, reeds meer dan eens was
beoefend, o. a. door Coornhert en Roemer Visscher. De
gansche opzet is ontleend aan de Stultitiae Laus, die hij in
Westerbaens vertaling had leeren bewonderen; overigens is
liet een degelijk voorbereid, vlijtig bewerkt, braaf en taai
gedicht, in glad en vloeiend berijmd proza, waaraan alle
verheffing ontbreekt, vol redeneering, betoog, wijze lessen,
zedengisping en nuttige kennis.
Over de ' talrijke rijmers van dezen tijd, die vooral ge ,durende de zee- oorlogen aan het werk waren, kunnen wij
hier zwijgen 38 ); eveneens over andere eenigszins meer bekende
personen uit de litteraire wereld dier dagen, zooals b.v.
Brandts vrienden , de boekhandelaar - uitgever Lescailje met
„zijne deughtzame wederhelft en vernuftige Katharine" 39).
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Ook bij het derde geslacht doet zich de invloed van Hooft
en Vondel gevoelen; noch bij onbeteekenende rijmers als
Thomas Arents en Joan Pluimer , noch bij hen die hooger
staan, als Broekhuizen en Antonides, noch bij den grootste
hunner, Joan Luiken , is die invloed te miskennen.
Broekhuizen was een verdienstelijk navolger van Hooft.
In zijne kleine dichterlijke nalatenschap treft men gedurig
namen , uitdrukkingen, beelden van Hooft aan; hier en
daar een metrum dat men vaak in de poëzie van den Drost
vindt. Zijne taal is zuiver en net; kracht heeft hij niet, wel
bevalligheid.
Den invloed van Vondel ziet men het duidelijkst in het
werk van Antonides, die met recht zin leerling mag worden
genoemd. Be/lone aen Bant herinnert aan Vondels Getemde
liars, al zal dat gedicht , ter eere van eene dergelijke gelegenheid vervaardigd, Antonides slechts aanleiding gegeven
hebben tot het schrijven van het zijne;; Vondels uitdrukking,
de banden daer 't G-ewelt aen left getemt" doen ons echter
aan den titel van het andere gedicht denken, evenals de
door Antonides ingevlochten pastorale, aan sommige van
Vondels grootere gedichten herinnert. Ook in de kleinere
gedichten, in den IJstroom en het treurspel Trazil stuit
men voortdurend op woorden, uitdrukkingen en motieven
aan Vondel en soms aan Hooft ontleend 40).
Overigens vindt men onder de poëzie van dit derde geslacht veel kaf , weinig koren. Bij de middelmatige verzen
van Katharina Questiers, die men desnoods tot het tweede
geslacht zou kunnen rekenen, behoeven wij niet stil te staan.
Joan Pluimer , een vriend en bewonderaar van Antonides ,
een der eerste directeuren van den Schouwburg, heeft een
aantal gedichten aan Willem III gewijd. Jammer dat deze
laatste der groote Oranje-vorsten geen waardiger zangers
vond dan een Rotgans en een Pluimer. Hoe weinig evenredigheid was hier tusschen zanger en bezongene; hoe anders
dan in de dagen van Maurits en Fred. Hendrik , toen Von-
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del , Hooft en Huygens leefden. Maar een „goude gedenkpenning" heeft Pluimer toch met zijne verzen verworven.
De rijmers H. Sweerts, G. van den Eekhout, Commelyn
en Schellinks zenden elkander gedichten toe op dezelfde rijm
dat konden zij de leden van den Muiderkring nadoen!-worden;
Indien wij slechts het portret van Sweerts, door Vaillant
geschilderd, bezaten, dan zouden wij ons misschien op dien
man vergissen: wisten wij niet beter, wij zouden hem om
dat welbesneden gelaat , die statige allongepruik en dien
kanten kraag misschien voor een Fransch edelman houden. Maar o wee! wanneer hij dien schijnbaar fijnen
mond opent! Dan gaat het hem als het ondeugende meisje
in het sprookje: kikkers en padden springen er uit. Zijne
verzen zijn kluchtig , leelijk of vies , al naarmate zij in het
komische, stichtelijke of amoureuze genre zijn. En dat alles
in een statigen kwartijn van 900 bladzij den druks! De koddige opschriften die hij onder den naam Jeroen Jeroense
uitgaf, zijn in hun soort beter dan de verzen 41).
Aan het eind der 17de eeuw staan een paar dichters wier
lot en faam geheel verschillend zijn geweest: Joannes Antonides van der Goes , om strijd bewonderd en gevierd door
zijne tij dgenooten , wien Vondel lof toezwaaide en moed
kwam inspreken als hij ziek lag, wiens vroege dood door
Huygens betreurd werd Joan Luyken, die eene kortstondige populariteit genoot, maar zich al spoedig terugtrok
en vergeten stierf. Gelijk het meer gebeurt, heeft ook hier
het oordeel der tij dgenooten invloed geoefend op dat van
het nageslacht; wel is de glans van Antonides' naam verbleekt, doch nog altijd wordt hij waard geacht met Luiken
in één adem genoemd te worden; terwijl Luiken nog steeds
de zanger der Duitse/ze Lier alleen is. Deze voorstelling behoeft wijziging en aanvulling.
Beschouwen wij de kleinere gedichten van Antonides ,
dan bemerken wij daarin dezelfde eigenschap die wij in de
verzen van Tesselschade, Van Baerle en anderen hebben
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aangewezen: kortademigheid. Het bekende gedicht op de
ziekte zijner Suzanna: 0 Lenteroos, hoe zijn uw bladen Dus
slap, hoe hangt u 't hooft zoo neer" begint fraai, maar
geen der drie volgende coupletten kan de vergelijking met
het eerste doorstaan. Zijn Uitvaert van Vondel met dien
schoonen aanhef :
Zoo weeft de tijt in 't eind de webb' uws levens af
En gy wort niet gesleept maar zinkt van zelfs in 't graf

verkeert in hetzelfde geval. Elders b.v. in Oorspronk van's Lands
Ongevallen en Bellone aen bant zijn wel goede of verdienstelijke
regels, maar zij zijn schaarsch. Zijne talrijke bruiloftsdichten
zijn middelmatig, duf en fatsoenlijk.... o zeer! maar alle
gloed is afwezig. De roem van Antonides berustte voornanamelijk op zijn IJstroom 42 ).
De IJstroom (1671) is Bene lange, 140 dichtbedrukte
kwarto bladzijden beslaande, verheerlijking van Amsterdam,
zijne gebouwen langs den IJ-kant, zijn handel en scheepvaart. Er zijn verdienstelijke passages aan te wijzen: die
over den Diamant, de uitval tegen Frankrijk, de beschrijving der onderscheiden rivieren en, hier en daar, de
strijd tusschen Seine en IJ. Maar nergens komt de schrijver
m. i. boven het middelmatige. Wat Antonides van den
beeldhouwer zijner dagen zegt, kan men ook op hemzelf
toepassen: „hy vertoont alles met macht van beelden en
goden. Wie telt al de Jupiters en Dianen die daegelijx uit
steen worden gehouwen en in alle hofsteden ten toon Bestelt" 43 ) ! Niet echter doordat hij zooveel goden en godinnen
vertoont, is de IJstroom zoo zwak, maar doordat die goden
en godinnen slechts poppen zijn; doordat de taal dezer godheden wel zekere pompeusheid vertoont doch overigens verre
van schoon is. Ook de plastiek van het gedicht staat niet
hoog. Men vergelijke de beschrijving van het onderzeesche
rijk en paleis in den IJstroom eens bij die in Keats' Endym-ion; dan ziet men het onderscheid tusschen een waarachtig dichter en een die daarop slechts gelijkt.
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Antonides beschikte met gemak over de dichtertaal die
hij van Hooft, Vondel en anderen had geleerd; met volle
handen strooit hij al die vaste uitdrukkingen en versteende
epitheta rond: gaepend pekelschuim; het glazen graf der
baren; een Ilias van plagen; kanonnen, zwanger van salpeter; baldren; dolle donderklooten; braekt vuur en donder uit
metalen, en yzre keelgin enz. Hij schrijft met gemak vloeiende
verzen, soms met den breeden zwaai van periode die aan
Vondel herinnert. Aanleg had hij misschien, technischen
aanleg zeker. Maar waar is een stuk dat pakt of aangrijpt ?
Hoe zelden vindt men eene oorspronkelijke voorstelling, een
eigen beeld, verzen die in het oor blijven hangen! Men heeft
Antonides „een waarachtig dichter" genoemd; doch in het werk
van een waarachtig dichter plegen al zulke dingen niet te
ontbreken 14), In Luikens verzen zijn zij dan ook aanwezig.
Het hoofdkenmerk van Luikens talent is niet kracht maar
gratie. Wel kan men den invloed van Hooft waarnemen ,
maar hij is toch Jan Luiken. Hij heeft eigen rhythmen en
zeer bevallige; zijne minnepoëzie is grootendeels mooi en
gezond; zijn natuurgevoel voor dien, tijd fijn. Wie had de
zeegolven vóór hem zóó gezien als de dichter die schreef:
— — — daar de zee met breede baren
Komt slepen op de schuyne strand 45).
Zijne liefde is als die van Breeroo: hij houdt niet van
kwijnen, van „minne zonder weerminne"; hij spoelt zich
die van 't hart met een kroes rijnschen wijn; echter kan hij
zich niet geheel los maken van de conventioneele minnepoëzie.
Mooie verzen zijn bij hem niet zeldzaam. Welk eene harmonie tusschen inhoud en vorm: b.v. in het stukje Het
wachten valt pynelijk" met dezen aanhef:
Vervager der dagen, zoo stadig in 't jagen,
Hoe vliegt gy, hoe vliegt gy zoo trage
,

Wanneer ik verlange, dan traagt gy uw gangen,
Dat valt my, dat valt my zoo bange!
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Geen Amsterdammer der 17de eeuw , behalve Hooft en
Vondel, kon verzen schrijven als die van dat Air dat een
voorspel is van Luikens latere levensbeschouwing:
Droom is 't leven , anders niet!
't (flyt voorby gelijk een vliet
Die langs steile boorden schiet
Zonder ooit te keeren.
enz.

Daarbij lijdt geen van Luikens beste stukken aan die
kortademigheid welke wij in die van andere schrijvers aan
Erkend dient echter dat sommige gedichten van den-wezn.
22-jarigen jonkman onbeteekenend zijn.
De voorstelling dat Jan Luiken, in zijn Duitsche Lier (1671)
een echt dichter, later nog slechts stichtelijke rijmelarij heeft
voortgebracht, is onjuist. Zeker, hij heeft na zijn overgang
tot het piëtisme veel gemaakt dat geen beter naam verdient.
De talrijke bundeltjes bestaande uit fijne fraaie etsen van
zij ne hand, toegelicht door berijmde bijschriften en aanhalingen uit den bijbel, Het Leerzaam Huisraad, de Byekorf
des Gemoeds, d' Onwaardige Wereld en andere bevatten
veel rijmelarij ; maar niet dadelijk is hij van dichter tot
rijmelaar afgedaald en die daling is niet zoo snel geweest
of men kan haar zeer goed waarnemen. In een paar zijner
bundels van het laatst der 17de eeuw vinden wij een
aantal verzen die even hoog staan als de beste uit de Duit
Lier, en verscheidene andere die in zuiverheid en-sche
diepte van gevoel, in hartelijken eenvoud en innigheid slechts
door Vondels heerlijke verzen overtroffen worden. Van dien
aard zijn stukken als: ,,Neen, alles wat men siet Gy zyt
myn liefste niet!"; Wie hangt er zoo deerlyk geteystert,
geschonden", eene melodie van vroeger maar met gansch
verschillende woorden; „Godt is een eeuwig geeven Een
volle stroom van goed"; Als wij door groene beemden
gaan" 45 ). Wie behalve Vondel schreef verzen als deze:
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0 Sonne , heerlyk overtoogen
Met purper van het morgen -rood
Zoo kooninglyk voor onse oogen,
Uw Majesteyt is schoon en groot!
Maar in het Oost van ons Geloove
Verryst een andre Daageraad
Die uwe schoonheyd gaat te booven ,
Hoogwigtig, sonder perk of maat.
Als die de schaaduw eens doet wyken
Van 't grof verduystert vlees en bloed,
Dan zal geen nacht ons meer bestryken
Gelyk zy hier op aarden doet
Wij kyken uyt naa 't saalig Oosten
Met uytgestrekten hals en hooft
En hoopen op het schoon vertroosten
Dat ons de waarheyd heeft belooft.
Wat achter blyft — dit zal gebeuren;
Noch maar een wyltjen in geduld,
Tot Godt ontsluyt syn goude deuren
En alles heerlyk word vervult

47).

Hetzelfde geldt van deze verzen in den Naazang:
„Het schoonste kind van alle dingen Voor Wien de
Serafynen al"; en van andere als: „Wie in het Paradijs wil
woonen"; „Een water als kristal waarop geen koelte speelt";
„o Ruimte van het vrye veld" 48•
Er bestaat m. i. geen reden, zich om der wille onzer poëzie
zoozeer te beklagen over Luikees bekeering. Zijn overgang
tot het piëtisme heeft het is waar het groote aantal
onzer middelmatige gedichten vermeerderd, maar ons ook
verzen geschonken zoo schoon als zij na Hooft en Vondel niet
meer gehoord waren.
Die verzen waren als een laatste opflikkering van het
vuur dat in de eerste helft der 1 7d eeuw zoo vroolijk knetterde en flikkerde of scheen met zacht gestadig licht of
brandde met fellen gloed of met spitse tongen opwaarts schoot
ten hoogen.
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AANTEEKENINGEN.
1) Friesche Lusthof (ed. Van Vloten) bladz. 156.
2) Antw. Liedeb. n°. CLXX.
3) Ged. (ed. Leendertz) I, 106.
4) Gedichten I, 59: „Voor overst ken jck Liefd', acht Mins vermeugen
cleen " Vgl. ook Krul in het 2e Deel van zijn Pamp. Werelt (1644).
Voorreden: „zoodat ik voorgenomen hebbe ..... het onderscheid tusschen
Minne en Liefde etc." Reeds bij Coornhert in zijne Wellevenskunst (zie
de bewerking van Ten Brink, bl. 9) en ook in zijn Liedtboeck , n°. 39
(„Van onkuysche minne ").
5) Ged. I, 100; ook I, 247, 251.
6) Misschien zweefden Hooft hier deze verzen uit de Metamorphoses
voor den geest: „tempusque subibat 11 quod to nec tenebras nec possis
dicere lucem (IV, 399-400).
7) Telt men de uit Petrarca vertaalde sonnetten mede, dan staan er
nog geen 50 sonnetten tegenover omstreeks 75 liederen.
8) Een paar dergelijke stukjes vindt men in zijne Gedichten (ed. Leen
-dertz)
1, 67, 68.
Niet al te hyperbolisch" zegt Van Lennep, die meent dat men
alles in Vondel moet bewonderen.
10) Misschien was dit gedicht ook eene poging om den zooveel vroeger
gedichten Hyrunus over datzelfde onderwerp door een beter stuk te ver9)

„

vangen.

11)Men vergelijke eene passage als deze (vs. 25— 39) : „Natuur en
Noot leert elck opwaecken in gevaren” en voorbeelden als: „Zoo wapent
zich de boom etc. met regels van Cats als b.v. die over Tromp: „Al wat
op aerde leeft, alatter
w is geschapen" enz. (Dichterlijke Werken van
Jacob Cats ..... Amst. 1828 Gebr. Diederichs) I, 596: Gedicht op de
gelegentheyt van staet etc.).
12)I, 181 -184 (Vondel's eigen neiging tot de „schouwinge") ; III,
260-264 (de Katholiek) ; 330 vlgg.; 360-363; 380 vlgg.; 415; 539;
IV, 366. Gedurig vervalt Vondel in den vocatief waar eene gedachte
hem aangrijpt.
13) Bespiegelingen, III, vs. 541 vlgg.
14) Vgl. b.v. I , vs. 7 vlgg. ; 59 , 791; II , 179 , 196 , 759 ; III , 861,1045.
15) I, 1563-1580.
16)IV, 837 vlgg.; I, vs. 1-20. 589-601, 1041 vlgg.; 11.976-1000.
17) Roskam en Harpoen zijn van 1630; Decretum ilorribile van 1631.
18) Een prototype der vergelijking van het „arm eselkijn" in de Warande der Dieren 1: „Van 't Peerdt ende den Voerman ".
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In de Opdracht zijner vertaling van Horatius' Lierzangen.
) Bilderdijk — in tegenstelling met Vondel, meer kunstenaar dan
dichter — behandelde hetzelfde thema in zijn bekend Uitvaart: „Om floersde trom ] l Noch rouwgebrom" etc. De soberheid van Vondel is
klassiek; de virtuositeit van Bilderdijk herinnert aan vele dergelijke
kunststukken van de mannen der romantiek.
21)In de Opdracht van Joseph in Egypten.
Zie eerre welgeslaagde vertaling van Ovidiaansche klanknabootsende
verzen aangehaald in mijn artikel Vondel als Vertaler in Tijdschr. voor
Ned. T. en Lett. XIII, 103.
22)Lucifer vs. 1274-1291. Van Lennep hoort uit dit lied: „de onrustige
en wilde stemming, waarin het oproerige heir zich bevindt" (VI, 298).
23) „Voertoren zomtijts eenige harde vaerzen in, dat moet uit geen
gebreck, maer uit de stoffe geboren en ter zaecke vereischt worden"
(Vondel ed. Unger, 1648-1651, p. 138).
"I) Vondel (ed. Unger) 1664— 1667 , bl. 228.
25)Aid. bl. 232.
26)Men vindt de fraaie voorstelling van de Wilde Zanghster in hoofdzaak terug in deze verzen van Marini:
Chi crederà che forze accoglier possa
Animetta si piccola cotante
E celar tra le vene e dentro l'ossa
Tanta dolcezza un atomo sonante?
0 ch' a] tro sia che lieu' aura mossa ,
Una voce pennuta, un suon volante,
E vestito di penne un vivo fiato ,
Una piuma canora, un canto alato ?
Aangehaald o. a. in Cantu', Storia della Letteratura Italiana (Firenze,
19)
10

1865) p. 336.
Het gedicht van Tesselschade o. a. in: Versch. Nederd. Gedichten II,
32 en in de meeste bloemlezingen.
27)Versch. Ned. Ged. II, 237.

28)T. a. p. I, 101 enz.
29 ) T. a. p. I, 11.
10)Versch. Ned. Ged. II, 39.
11)Dat lijkdicht aanvangend:
Ik pas gebooren, heb strax verlooren
Het aardsch gesicht om 't saaligh licht
herinnert aan Vondel's Constantyntje.
35 ) Vooral in zijne Historiën en Minne-heelden.
33 ) Pampiere Wereld (1644) p. 44-45, p. 174.
31 ) Dat was nog slechts zelden gebeurd; iets dat naar heimwee zweemt
vindt men bij Van Hander (zie mijne Gesch. der Ned. Lett. in de
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16de eeuw II, 265) en aan het slot van Hoofts brief uit Florence.
35) Alle de Gedichten (t'Amsterdam 1662) bl. 286.
36) Zie t. a. p. bl. 104 (o) ; bl. 238; bl. 352; dergelijke gevallen op bl.
519: „myn kaaken worden nat" etc.; bl. 838.
37)Poëzy, bladz. 551 (Hoovaardyes dwaasheit).
38) Zie b.v. in De Decker's Rym-Oeff. I, 272-273 Aendacht etc.:
„All' wat iet in Rym kan stellen ".
39)Leven van Brandt, p. 164. Verscheidene gedichten van Lescailje
in Hollantsche Parnas, alles middelmatig werk in zuivere taal.
40)Gedichten van J. Antonides van der Goes, Tweede Deel (Amst.
1685) p. 22 b.v.: „t'ondertasten of de ryxpols onraet sloeg" (Unger's ed.
van Van Lennep's Vondel, 1664-1667, p. 228, vs. 29-31); p. 25:
„Men ziet in 't blaeu verschiet etc. (Zungchin) ; p. 33: „Hem aengreep dat by
droop etc.; p. 34 (Salmoneus) ; p. 45: „Nu eens een vredewijz' gezongen
(Vondels „Nu den hemel lof geschonken (t. a. p. bl. 115) ; ook het
„eeuwigh gaet voor oogenblick" in dit gedicht; p. 187: navolging van
Vondels gedicht: „Is Zuilichem enz. In de IJstroom p. 9 (de Turken) ;
p. 31 (Gysbrecht) ; p. 62 (Faëton en de Zonnelingen) ; p. 70 (als in de
Geboortklock waternimfen met sprekende namen).
41)Sweerts haalt zijn hart op wanneer hij de luiermand kan inventariseeren; bijna 8 bladzijden van zijn kwartijn heeft hij daaraan gewijd.
(Alle de Gedichten, 1697, p. 157-165). Kenschetsend zijn zijne „Schielyke Meditatiën, als mijn Avond-kaars in de Pijp brandde", waarvan
ik hier voor de curiositeit iets mededeel: (t. a. p. bl. 878).
Zie daar de kaars verdunt zijn licht
En scheemert maar voor mijn gezicht
Het eind komt in de pijp te zinken
En zal in 't uitgaan dapper stinken,
Laat dit, Heer, zijn een zinnebeeld
En gun dat hier mijn hert op speelt;
Op dat ik dit mach overweegen
Als ik te bedde zy geleegen.
42) Dit was niet het eerste zoogenaamde stroomdicht. Zondert men
Vonddls prachtige ode op den Rijnstroom uit, dan moet men toch even
wijzen op De Roemster van den Aemstel. Mijn betreurde vriend, Mr.
A. D. de Vries, heeft indertijd nog al wat gerucht gemaakt over dit boekje,
alsof het hier een literair vraagstuk van beteekenis gold. Inderdaad is dat
niet het geval. Het boekje is zeldzaam en het prentje er in aardig; overigens
bevat het slechts rijmelarij. Zie de breedvoerige uiteenzetting van Beets
in zijne uitgave van Anna Roemers' Gedichten I, 203-218.
43)
In de Voorreden.
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44)Jonckbloet, anders „parcus laudandi", heeft Antonides zoo genoemd.
Gesch. der Ned. Lett. in de 17de eeuw II, 359: „Hij was een waarachtig
Dichter. Reeds de Trazil leert, hoe uitstekend zijn aanleg was. De taal is
echt dichterlijk, te dichterlijk zelfs" etc. Deze laatste uitdrukking maakt
mij wantrouwig ten opzichte van Jonckbloets critiek.
45)Duitsche Lier (ed. Van Vloten , bl. 75).
den derden Druk (t'Amsterdam
46)In: Voncken der Liefde Jesu
.....

1696) bl. 11, 13, 57, 63.

47)T. a. p. bl. 211.
) Het eerstgenoemde der drie laatste komt voor in den bundel Jezus
,en de Ziel (den ben druk, t'Amst. 1696) bl. 33; het tweede aid. bl. 84.
Naar het schijnt, bevat deze bundel navolgingen van een ander dichter
of schrijver; vgl. bl. 189: „Ik ben maar Hovenier geweest." Het laatste
stuk in Beschouwing der Wereld (Amst. 1708) bl. 72.
45

W
HET PROZA.
Inleiding (Middeleeuwsch proza. Marnix en Coornhert. Volksboeken en
kluchtboeken herdrukt). Verzamelingen van kwinkslagen en wetenswaardigheden. Blik op het proza van andere volken. Invloed van dat proza
op het onze. Heemskerks Arcadia. De roman. Hoofts Nederlandsche Historie*n. Brandt.

Bij den aanvang der 17de eeuw werd in ons land het
proza ternauwernood beschouwd als een vorm voor kunst;
wie zoo sterk werd aangegrepen door een gevoel of eene
gedachte dat hij zich moest uiten, deed dat door middel der
poëzie. Zoo was het in hoofdzaak ook vroeger geweest. Echter
moet men ééne uitzondering maken: in de middeleeuwen
had men het proza niet zelden gebruikt om er het overvolle
gemoed in uit te storten: zoete droomerijen van toekomstige
zaligheid; innige overpeinzingen van Jezus' heerlijkheid ,
schoonheid en genade; bevend verlangen naar opname in
eene hoogere wereld. Dan was niet zelden kunst ontstaan,
die nog te weinig algemeen gekend en gewaardeerd wordt.
Overigens echter diende het proza vooral tot voertuig voor
polemiek.
Marnix en Coornhert hadden zich beiden van het proza
bediend in den strijd voor geestelijke onafhankelijkheid.
Echter had het proza hun goede diensten bewezen, zij
deden veel voor het proza en het werk van den een vulde
dat van den ander aan. Te zamen hebben zij het proza tot
eene hooge ontwikkeling gebracht: Marnix door een boek
te schrijven dat eerst na drie eeuwen in Max Havelaar zijne
wedergade zou vinden; een boek waarin de volkstaal zich
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kon ontplooien in al hare frissche jonge kracht; Coornhert
door die taal, terwijl hij hare zuiverheid trouw bewaakte,
te verrijken met wat h ij bij een drietal onderling zoozeer
verschillende meesters in het proza: Cicero, Seneca, Boccaccio, vond. Behalve voor stichtelijke ontboezeming, voor
polemiek en betoog diende het proza ook in de 16de eeuw
en vroeger reeds als middel tot tijdkorting: kunsteloos bewerkte ridderromans in proza, komische volksboeken en
bundels boertige anecdoten werden in menigte onder het
lezend publiek verspreid.
De meeste der hier aangeduide genres bleven in de 17dr
eeuw bestaan; in sommige deed men niet meer dan de daarin
vroeger geleverde proeven steeds herdrukken, andere werden
gewijzigd; ook werd in eenige genre's, op voorgang van
buitenlandsche schrijvers, een nieuw pad betreden; een enkel
nieuw genre — dat der historiographie als kunst onder
den invloed der Renaissance voor het eerst hier te lande
beoefend.
Gedurende de gansche 17de eeuw werden ook te Amsterdam steeds verkorte proza - bewerkingen der oude ridderromans
herdrukt, die van het laatst der 15de eeuw af adel en burgerij hadden vermaakt en langzamerhand afdaalden tot de
minder gegoede klassen des volks. De Borchyravinne van
Vergi, de Historie van Partinoples , ook vertalingen van Fransche volksboeken als dat van Valentyn en Ourson, Alexander
van Mets , de Verduldige Helena, werden hier bij de uitgevers
Cool, Smient, Broer Jansz herdrukt. Van Effen die in 1684
geboren werd, verhaalt ons dat hij vóór zijn achtste jaar
de verhalen van de Vier leernskinderen en van Valentyn
en Ourson op zijn duimpje kende '). Ook sprookjes als dat
van Foríunatus en kluchtboeken als Uilenspiegel en de Historie van den pastoor teKalenberghe werden opnieuw uitgegeven').
Naast deze boeken bleven de , later in zwang gekomen,
vertaalde Amadis-romans hunne plaats handhaven.
Het stichtelijk proza werd nog wel beoefend, maar ge,

-
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raakte in handen vooral der predikanten en bij de meeste dezer,
vooral bij de Contra-remonstrantsche , stond de kunst in een
slecht blaadje. Van de kansel - welsprekendheid dier dagen is
weinig bewaard; wat wij er van weten is eenige preeken van
Uytenbogaert en Paschier de Fijne uitgezonderd niet van
dien aard om ons over dat gemis te beklagen; er is noch
onder de Amsterdamsche, noch onder de overige Nederlandsche predikanten dier dagen iemand die ons ook maar
in de verte herinnert aan een Bossuet of een Massillon.
Verzamelingen van anecdotes, kwinkslagen en korte verhalen bleven steeds in den smaak. Van dien aard waren de
Nederlandsche Wegh- korter (1623); de Voorbeelsels der Oude
Wyse, eene verzameling van Indische fabels bewerkt door
Zacharias Heyns (1634) 3 ) ; Jan Zoet's verbeterde en ver
uitgave der Wintersche Avonden van Jacobus Vi--merd
venus (1650); de Nieuwe Vaakverdryver (1669) 4 ).
Sommige dier bundels vertoonen een eenigszins didactisch
karakter, evenals ook reeds de Voorbeelsels der Oude Wyse.
Zoo b.v. de Vermaeckelijcke Uren van Gerardt Boot.(1644) 5
en de Guldene Annotatiën van den Amsterdamschen advocaat Franciscus Heerman , een boek waarvan in 1699 de
29ste druk uitkam s ).
Nog in het laatst der 17áe eeuw werd op naam van Jan
Tamboer, een bekend Amsterdamsch acteur , eene verzameling van oubollige anecdoten in het licht gegeven, die mee
goed in haar soort zijn. Opmerkelijk is het dat in dezen-rendls
bundel streken als Drenthe en Westfalen, steden als Kampen,
Zwolle en Arnhem het tooneel zijn waar de meeste dwaasheden voorgevallen, de meeste kwinkslagen gedebiteerd heeten
te zijn: dat was Amsterdam tegenover de landprovinciën 7 ).
In de tot dusver genoemde werken is van kunst weinig
sprake, zelfs van een streven naar kunst valt niet veel te ontdekken. Anders was het gesteld met de prozawerken die van
het midden der 14de tot het midden der 17de eeuw in de overige
beschaafde landen van Europa verschenen. De Italiaansche no)
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vellisten, Boccaccio aan hun hoofd, hadden schitterende
modellen nagelaten; Lazarillo de Tormes , menige andere
schelmenroman en de ongelijkbare Don Quichot; de roman
van Rabelais , Montaigne's Essais , de Heptaméron , d'Urfé's
Astrea; Scarron's Roman Comique; Sidney's Arcadia en
Lilly's Euphues waren alle prozawerken uit dien tijd, waarin
een streven naar kunst onmiskenbaar is en waarvan enkele
als Don Quichot en de roman van Pantagruel en Gargantua
in hunne soort het hoogste bereikten.
De meeste der genoemde romans en verscheidene niet
genoemde werden hier te lande gedurende de 16de en 17de
eeuw vertaald; voor een deel zijn zij zeker ook in het oor
-spronkelij
gelezen 8 ).
De kennismaking met verscheidene der genoemde werken
had reeds in het tweede kwart der 17de eeuw een natuurlijk
gevolg: gelijk zoo dikwijls, leidde bewondering ook hier tot
navolging. Wat er aan scheppingskracht aanwezig was in
het Nederlandsch publiek van lezers en bewonderaars, openbaarde zich in de Batavische Arcadia, (1637), geschreven
door Johan van Heemskerk die omstreeks dien tijd of iets
later eenige jaren in de hoofdstad doorbracht.
Dat Heemskerk een bewonderaar was der buitenlandsche
romans had hij waarschijnlijk reeds vóór 1637 getoond, door eenige stukken uit Arcadia en Astrea te „ver
9 ). De invloed der buitenlandsche romanliteratuur-duytsen"
is in elk geval in zijn werk niet te miskennen. Voordat wij de
sporen van dien invloed aanwijzen, moeten wij eerst nagaan
wat er geworden was van de uitheemsche plant in Neder
grond. In de Batavische Arcadia vinden wij het-landsche
uitheemsche en het inheemsche niet versmolten maar naast
elkander; het goede in het boek is ontstaan door verdienstelij ke navolging van buitenlandsche modellen, het slechte
en middelmatige is het nationale element.
Uit de „Voorreden van den eersten Insteller aan de Hol
Jonkheid" ziet men dat de toeleg van den schrijver-landsche
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was, zijne lezers „onder 't zoet van iVlinnepraatjes al spelende
te (doen) komen tot kennisse van (hunne) Vaderlandsche
gelegentheederi daar niemand een vreemdeling in behoort te
zijn ". Eene populaire geschiedenis des Vaderlands, smakelijk
gemaakt door de liefde, dat was de bedoeling van den
schrijver. Heemskerk was van plan nog in zijn verhaal te
vleijen een verhaal van onzer Voorvaderen oorlog tegens de
Romeinen en van den onzen tegens de Spanjaarden ". Hij
heeft het echter niet verder gebracht dan tot het doen van
eenige grepen uit de geschiedenis der middeleeuwen. De
nationale liefde voor wat degelijk, stellig en nuttig is, kon
zich niet tevreden stellen met de afwisselende reeks van
avonturen, die in Sidney's Arcadia verhaald worden, noch
met de herderstafereeltj es , gevechten van roovers, ridders
en monsters, de verhalen van schakingen en tooverij , de
complimenteuze gesprekken, minnebrieven en minneklachten
waarmede de vijf dikke deelen van d'Urfé's Astrea gevuld
zijn; het didactisch, paedagogisch karakter van Lilly's Euphues viel zeker meer in den smaak van den Nederlandschen schrijver. Uit de bestanddeelen welke ook in deze
drie romans voorkomen, heeft Heemskerk zijn boek samengesteld, maar zóó dat wetenschap en kunst reeds in den
eersten druk vrij wel tegen elkander opwogen; al die wetenschap , voor ons nu waardeloos geworden, zette toen aan
het boek eerst zijne rechte waarde bij 10).
Het romantisch gedeelte van het boek, de lijsten van
„minnepraatj es" waarin de historische tafereeltjes gevat zijn,
hebben hier en daar verdienste. Heemskerks kracht lag
vooral in het beschrijven van personen: een mooi meisje,
een walgelijke waardin weet hij wel te teekenen.
Dergelijke beschrijvingen, ook landschapsschilderingen had
hij vooral in Sidney's Arcadia aangetroffen.
De liefde, gelijk zij in Heemskerks boek voorkomt, is
van dat hoofsche opgeschroefde soort dat men in de poëzie
en de romans van dien tijd -- in veel mindere mate in het
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leven, te onzent ten minste aantreft. Het zijn » menigten
van duysent laeuwe traentj es , gunstighe lonckj es , lieve
lipjes, sachte hantj es , soete oogjes, stuursche en onbeweeglycke herten"; de minnaars loopen met Petrarca in
den zak en beijveren zich op te treden als causeurs a la
mode. Die galanterie verhindert een hunner echter niet zijne
dame in zee te dragen en dan neer te zetten, zoodat het
water haar tot boven de knieën reikt. Daar ziet men uit
theorie en inheemsche practijk naast elkander. -hemsc
De stijlmiddelen en stijlwendingen waarvan Lilly, in navolging van den Spaanschen auteur De Guevara, gebruik
maakte, vindt men ook door Heemskerk aangewend: tegen
vooral van gelijkluidende woorden; parallellisme; cli--steling,
max ; uitgewerkte vergelijkingen zooals ze tot dusver slechts
in de poëzie voorkwamen. Men vindt talrijke zinnen als deze:
„die syn meeste onrust voedt in 't midden van de algemeene
rust"; „helaes ! minnelijcke doch minneloose schoonheyt !"
„Is 't mogelijk (schoone) dat men met dienst ondank by u
behaelt? dat wel-willen onwille in u voortbrengt ? en dat
myne liefde is moeder van uwen haet?" Vergelijkingen als
deze: „Want het hem onmogelyk was dat zyn minne-ziek
-oog, gestreken met de Zeil-steen van de liefde, niet gestadig
zoude draaien na de plaatze daar by de Noord-sterr' van
zyn hert gevest hadde" ").
Reeds hier treft men die eigenschap aan van den door
Geel zoo gedoopten „goedigen" stijl, die meent al heel veel
gedaan te hebben, indien zij elke zelfstandigheid voorziet
van een epitheton. Zoo b.v. in dezen zin: „ ... het Speel
Vader van Rosemond, die ... .-huysvand'ctbreEl,
aldaer hadde gelaten de soete Ermgaerd, het aerdigh jonger
Susj e van de schoone Rosemond , wiens wacker oogh en
bevallige zedigheyt , vry al wat groots in de kleynheyt van
dat aenkomend knopje deden verhopen ...... met Ernstje
en Adelbertj e , hare broertjes, die in de geestige levendiglieyt haers kinderlycken bedryfs, vertoonden de afsetseltjes
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van 't rype vernuft haers vaders Eelaerd en tot weerwerk
hadden het kleyne Mateliefj e , 't wel-opgebrachte nichje van
de bevallige Radegond" 12), Dat zijn pogingen van een beginner , als van een kind dat eene prent kleurt: een broek
is egaal brain, een jurk egaal blauw, het haar egaal geel.
Overigens was Heemskerk hier niet slechts navolger van
buitenlanders, maar sloot hij zich tevens aan bij voorgangers
als Coornhert 13 ). Echt Nederlandsch is de voorzichtigheid
waarmede hij zich niet zelden uitdrukt; de staaltjes van
bedachtzaamheid , van slag-om -den-arm-stijl", waarop hij ons
soms vergast, zijn verre van zeldzaam 14).
Toen de Batavische Arcadia voor het eerst uitkwam, was
het een aardig klein boekje in perkamenten band, met duidelijke flinke letter gedrukt, juist geschikt om in den zak
te worden gedragen. Wel nam de wetenschap ook hier reeds,
te veel plaats in, doch volgens den schrijver toen hij eenige
jaren ouder was geworden, nog lang niet genoeg. Hij zette
zich dus aan het werk om „zyne jonkheyds invallen .....
met het verhandelen van ernstige zaken zo te doorweven,
dat ook luiden van ryper jaren en van meerder oordeel daar in
eenig vermaakelyk tydverdryf zouden mogen vinden" en hij
slaagde daarin zoo goed dat de tweede uitgaaf reeds meer
geleerde aanteekeningnn dan tekst bevat. Toch misschien
juist daardoor — bleef men het boek lezen; in 1708 ver
zesde druk.
-schend
Maar al bleef de Arcadia in den smaak vallen , de behoefte aan een Nederlandschen roman kon zij toch niet bevredigen. Een der talrijke uitgevers of boekverkoopers die
tevens als schrijver optraden, Baltes Boekholt, trachtte in
die behoefte te voorzien door het samenstellen van een
werkje, getiteld de Wonderlijke Vryag^ien ......... lus schen Arantus en Rosemondt 15 ). Doch deze ordelooze aaneenschakeling van onbeteekenende liefdes - avonturen te boek
gesteld in even belachelijke als gezwollen taal, eene uiterst
gebrekkige navolging van Fransche romans, behoeft ons
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evenmin op te houden als eene andere onbeteekenende copie
der buitenlandsche modellen: de Hollantse Trouwgevallen ,
die in 1678 bij Tim. ten Hoorn te Amsterdam het licht zag.
Het schrijven van romans wilde hier te lande blijkbaar
niet vlotten. Geringe vormkracht en onvoldoende menschenkennis waren daarvan zeker voor een deel de oorzaak; en
dan, goede vertellers zijn onder ons volk te allen tijde schaarsch
geweest. Daarbij kwam dat onze schrijvers, voorzoover men
kan nagaan of vermoeden mag, het genre niet hoog stelden.
Hooft spreekt in de Opdracht zijner Historiën op minachtenden
toon over „de slordigh (doorgaande) gedichte dennen, Romans
geheeten" en waarschijnlijk beschouwde een deel van het
publiek deze soort van letterkundige werken met een achter
oog. In de Opdracht der Hollantse Trouw-gevallen-dochtig
lezen wij, dat een paar schrijvers in hunne romans der
selver handelingen onder versierde namen in uytheemse
Landschappen hebben laten geschieden quansuis om haer
eyge Natie aan diergelijcke spooreloosheden niet schuldich
te maecken". Een overigens weinig bekend letterkundige,
G. van Broekhuizen, mocht in 1679 eene vertaling van
Huet's Verhandeling van den Oorspronk der Romans het licht
doen zien , om ook voor Nederlandsche lezers uiteen te zetten ,
„van waar deeze Schriften, welke men de naam van Romans
geeft, gekomen zijn" goede romans konden natuurlijk
door zulk eene verhandeling evenmin ontstaan als goede
schilderijen door eene geschiedenis der schilderkunst 16).
Het kenschetst voor een deel den geest onzer letterkunde ,
dat het beste prozawerk der 17de eeuw een geschiedwerk is:
niet de fantazie maar de volle werkelijkheid van een grootsch
verleden dat velen nog versch in het geheugen lag.
Wat grootschheid van opvatting, eenheid van plan en
artistieke bewerking betreft, is er geen enkel Nederlandsch
prozawerk der XVIIe eeuw te noemen, dat ook maar in de
schaduw van Hoofts Nederlandsche Historiën kan staan.
Dat juist Hooft zulk een werk ondernam, is verklaarbaar.
8
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De poëzie kon zijn geest niet voldoen. In Granida had hij
zijne indrukken van Italië neergelegd, met dat stuk een
tijdperk zijner ontwikkeling afgesloten. Toen namen de Amsterdamsche meisjes zijn hart in beslag, en zangen en sonnetten schoten omhoog uit de rijke krachtig wellende bron
van zijn gemoed als blanke kletterende waterstralen die
schitteren in het zonlicht. Het huwelijk met Christina van
Erp bracht zijn hart voorloopig tot rust; liefde voor poëzie en scheppingsdrang zich openbarend in de kunst van
het woord bleven echter in hem werken; in Gerard van
Velzen en Baeto zoekt hij zijn weg langs een pad waarheen
neiging, aanleg en omstandigheden hem hadden gedreven.
Lust tot het onderzoeken van de roerselen der menschelijke
gemoederen, tot wijsgeerige beschouwing van de wereld en
de menschen; hooge ontwikkeling van verstand en gemoed
beide, maar overwicht van het eerste; vatbaarheid voor het
grootsche en heroïeke deden den zoon van een Amsterdamsch
burgemeester, die zelf eene hooge staatsbetrekking bekleedde,
het oog richten naar die grootsche worsteling om eene vrijheid waarvoor zijn vader jarenlange ballingschap had verduurd , naar gestalten als die van Prins Willem over Wien
hij dien met eerbiedige liefde beminden vader met tranen
in de oogen had hooren spreken 17 ).
Toen Hooft Baeto schreef was hij zich misschien nog niet
bewust van den drang in hem, had hij misschien nog geene
duidelijke voorstelling van de taak welker vervulling hem
eerst bevredigen zou. Een jaar later echter vinden wij de
kiem der Nederlandsche Historiën reeds aanwezig in een brief
aan De Groot 18 ). Hij is begonnen schrijft hij aan
eene levensbeschrijving van Hendrik den Vierde, met het
voornemen om , indien hij daarin slaagde, zich aan de studie
der vaderlandsche geschiedenis te wijden 19).
Van nu af liet die gedachte hem niet meer los, bleef zij
zijn geest vervullen, nam hare verwezenlijking een groot
deel zijner werkkracht in beslag. De groote vraag die voor-
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eerst moest opgelost worden, was: hoe de ontzagwekkende
stof te naderen, te leeren overzien, aan te grijpen; hoe een
ontwerp te maken voor het beeld dat hij wenschte te sclwppen , in welken geest het uit te voeren.
Op eigen wieken drijven in deze lucht, was te zwaar voor
vele kunstenaars dier dagen, wier oogen schemerden van den
glans der herboren Oudheid. Hooft deed wat zoovelen in
zijn tijd deden: hij zag uit naar een voorganger onder de
klassieke schrijvers dien hij veilig kon volgen, zij het al op
eigen sterke beenen, met de scherpziende oogen geopend
en, op grooten afstand van zijn leidsman, zijn eigen weg
kiezend. Tacitus, die gedaan had wat Hooft wenschte te
doen: een groot tijdvak schilderen waarvan hij een deel
zelf had doorleefd, wiens menschenkennis en stijl hij bewonderde , was voor Hooft het ideaal van den geschiedschrij ver 20 ). Diens werken ging hij lezen, herlezen en eindelijk
met de meeste zorg vertalen om zoo diep mogelijk door te
dringen in den geest des schrijvers. Evenals Tacitus gedaan
- had, beproefde hij eerst zijne krachten aan een werk van
kleiner omvang (Het Leven van Henrik den Groote) en
later, ter verpoozing van het schrijven der Nederlandsche
Historiën een ander (Rampzaal^gheden der Verhe ffinge van
den Huize Medicis) dat eerst na zijn dood werd uitgegeven.
Op meer dan eene plaats in de Nederl. Historiën en Henrik
de Groote blijkt duidelijk dat den Schrijver plaatsen uit
Tacitus voor den geest zweefden 21 ). Ondertusschen had Hooft
niets verzuimd om zijne stof meester te worden: alle schrijvers
wier werken hem ter hand kwamen, had hij bestudeerd,
vriend en vijand, roomsch en onroomsch; hunne getuigenissen waar die onderling afweken op het zorgvuldigst tegen
elkander gewogen en in onzekere gevallen eerlijk zijne
twijfelingen medegedeeld. Overal heeft hij gestreefd naar
billijkheid van oordeel; is zijn gansche werk ook doorgloeid
van patriotisme — hij sluit bet oog niet voor tekortkomingen
zijner landgenooten en weet de deugden der tegenpartij te
-
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waardeeren. Op enkele plaatsen vindt men stukken van het
werk zijner voorgangers letterlijk vertaald of in gewijzigden
gewoonlijk verbeterden — vorm overgenomen; de inhoud
van plakkaten en verdragen wordt soms in zijn geheel, vaker
in hoofdzaak en dan in schoone taal weergegeven "). Door
zorgvuldig bewerkte redevoeringen die hij zijnen personen
in den mond legt; door menschkundige opmerkingen en
sententiën, naar den smaak ook van dien tijd, heeft hij
levendigheid en afwisseling gebracht in zijn krachtvol ver haal dat in rustige waardigheid voortschrijdt. Niet zelden
moet hij den blik ter zijde richten, een zijpad inslaan, maar
telkens weer keert hij terug op den grooten weg, het oog
op het doel. Grijpt de ontzagwekkende stof hem ook aan,,
hij blijft haar meester, blijft haar beschouwen als kunstenaar;
„een tooneel van schoone schrikkelykheit" — gelijk dat der
brandende schepen op de Schelde zóó vertoonde zich de
gansche opstand voor zijn oog , zóó heeft hij ons dien afgeschilderd.
In zijn streven naar zuiverheid van taal ging Hooft te.
ver; men heeft ons dat tot vervelens toe medegedeeld; ver scheidene door hem verdietschte woorden hebben geen levenskracht getoond. Wil men billijk zijn, dan moet men evenzeer
zijne aandacht vestigen op verscheidene andere die zeer
gelukkig door hem zijn weergegeven 23). Waar hij een nieuw
woord of Bene nieuwe uitdrukking noodig heeft, schroomt
hij niet die te maken en toont dan gewoonlijk smaak en
fijn taalgevoel. Wat een aardig woord is b.v. „dobbervreugd,
die t'elkenmaal weer wegh dook"; hoe krachtig en teekenend
zijn uitdrukkingen als: „Maar de dubbelheit en een zak van
malien keeken tot zynen nachttabbaart uit"; „naa de scha-duw der Fransche hulpe happen"; „de vliet vloogh ten
en plonsde de naaste velden ter knie toe
bedd' uit .......en
in 't waater". Staaltjes van te ver gedreven zucht naar
kortheid zijn niet moeilijk te vinden, maar veel meer voorbeelden van krachtig, zuiver, zinrijk Hollandsch gelijk het

-
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tot dien tijd slechts door Coornhert in zijne beste oogenblikken was geschreven.
Hooft was niet de eenige Amsterdammer die de kunst der
historiographie beoefende; ook Brandt moet hier genoemd
worden. Men kan Brandt desnoods een navolger van Hooft
noemen: hij heeft na Hooft geschreven, hij bewonderde
Hoofts werken en hier en daar is de invloed van het proza
der Nederlandsche Historiën waarneembaar. Zoo b.v. waar
hij in zijn Leven van den L. Admiraal de Ruiter schrijft:
„Ik ga een werk aan, dat ryk is van stoffe en vol van allerley
veranderinge, van voor- en tegenspoed" en daarop een kort
begrip van het gansche werk laat volgen, al is die periode
niet geschreven in den lapidair-stijl dien Hooft op eene
dergelijke plaats van Tacitus had overgenomen. Ook elders
wordt men herinnerd aan de Nederlandsche Historiën. Zoo
b.v. in het verhaal van de expeditie tegen Funen en Nyborg:
„Hoe kleereer stad hoe grooter drang, en hoe grooter drang
hoe wisser wonden. De groote koegels en yzre bouten troffen
huizen, menschen en paarden. De daaken en steenen vloogen
herwaart en derwaart , als een dichte haagel, en dien de
koegel verschoonde, werd door 't hout of steen, dat van de
huizen stoof , verwond, verplet of aan flarzen gekletst...
Het jammerlyk steenen, kermen en kryten der gequetsten ,
mannen, vrouwen , kinderen, deed yder 't hart sluiten en
de hairen te berg staan. Niemand kon hier vluchten, nergens was uitkomst, 't gevaar overal en de dood naby." 24).
Dat kon ook Hooft geschreven hebben. Maar overigens
heeft Brandt weinig van Hooft: weinig van den gloed die
het werk van den Drossaart doortintelt, van diens ingehouden
kracht en kunstenaarsbloed , van de vlucht waarmede hij
steeds boven zijne stof zweeft. Een werk als de Nederlandsche Historiën had Brandt nooit kunnen schrijven: daarvoor
was hij te nuchter, te weinig kunstenaar. Brandts kracht
ligt in het kleine: levendigheid van voorstelling, eenvoud
en juistheid van uitdrukking, aardig vertelde anecdotes, het
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doen praten van menschen, afwisseling door het aanhalen.
van versregels, wat bij Hooft slechts zelden voorkomt. Som mige stukken der Nederlandsche Historiën leest men met
ingehouden adem: de terechtstelling van Egmond en Hoorne,
het beleg van Haarlem, van Leiden, van Alkmaar, den
tocht van 1Vlondragon, het beleg van Antwerpen; zulke stukken
wegen op tegen menigen historischen roman; de beste stukken
uit Brandts Leven van de Ruiter: de onderneming tegen
Nyborg en Funen, de tocht naar Chattam , de voorgenomen
plundering van de Ruiter's huis, het sterfbed van de Ruiter
staan vrij wat lager. Hoofts karakterschetsen zijn fijner
beter
uitgevoerd dan die van Brandt, wien des Drossaarts
en
wijsgeerige zin ontbrak en die bij hem achterstond in menschenkennis en wereldwijsheid. Brandts Leven van Vondel
staat in meer dan een opzicht vrij hoog; misschien komen
zijne goede eigenschappen als prozaschrijver daar het best
uit; maar een grootsch werk kan men ook dat geschrift bezwaarlijk noemen 25).
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AANTEEKENINGEN.
') Zie Jonckbloet t. a. p. II, 409 (noot).
2) Zie: Korrespondenzblatt des Vereints für Niederd. Spracht. 1893,
XVII,n°,6.
3) De Voorbeelsels der Oude Wyse handelende van Trouw,, Ontrouw ,
List ...... door Zacharias Heyns, t'Amsterdam anno 1634...... ut
d'Indische sprake in d'Arabische, Hebreische ende Latijnsche overgheset,
ende nu in den Duytsche vertaelt, verciert met vele Rijm-spreucken
ende figueren.
4) De Nieuwe Vaakverdryver ...... door K. A. P. S. M. (Amst. 1669),
opgedragen aan Kasper Venkel, regent van den Schonburgh, des bewerkers „byzondre en gunstige vriend"; een werk voor een deel berustend op soortgelijke bundels van de Duitschers Zincgreff en Wetdner.
5) Vermaeckelijke Uren ...... versamelinghe van verscheyden gedenckweerdighe Gheschiedenissen ende Wonderheden.
6) De Guldene Annotatiën welker eerste druk in 1636 te Amsterdam
het licht zag was eene bloemlezing van spreuken ontleend aan klassieke
en moderne schrijvers „vertoonende de Heerlijckste deuchden, daden,
leeringen ende sententiën van de alderdoorluchste ende vermaerste Mannen

der weerelt."
7) De verzameling dagteekent naar alle waarschijnlijkheid uit het laatst
der 17de eeuw; dat blijkt o. a. op bladz. 59: „'t Gebeurden onlangs ^ als
zijn tegenwoordige Hoogheid van Engeland ter Preeke was ...... die
is Koning en geen Koning" (bedoeld wordt: daar hij tevens Stadhouder
was). De bundel is genoemd naar eene anecdote die aanvangt: „Jan
Tamboer, Geestig acteur van de Schouwburg t'Amsterdam" etc.
8 ) Coornherts vertaling van 50 novellen van den Decamerone (1597) ,
de overige 50 volgden in 1644; Bandello's novellen (vertaald in 1598) ;
van den Lazarillo de Tormes reeds in 1579 eene vertaling; Don Quichot
door L. v. d. Bos in 1657 , in 1699 verscheen de Sae uitgave door G. van
Broekhuizen; eene uitmuntende vertaling van den roman van Rabelais
verscheen te Amsterdam in 1682; Montaigne's Werken in 1674; eene
vertaling der Astrea (nl. van het eerste deel) verscheen in 1644 , later
in 1671 kwam het geheele werk in eene vertaling (t'Amsterdam door
D. v. R.) ; eene vertaling van Scarron's Roman Comique door N. Heins
te Amsterdam in 1678; d'Engelsche Arcadia van de Gravinne van Pembrock (door Felix van Sambix de Jonge) t'Amsterdam anna 1659 (dit
was de 3de druk ; de eerste was van 1639 - 40) ; . De Vermaakelijke His
to rie ...... van Euphues ...... door J. G(lazemaker) kwam in 1682 te
Amsterdam uit (er was reeds eene uitgaaf van 1668).
,
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Ik geef hier slechts wat ik hier en daar gevonden heb; voor eene
nauwkeurige en volledige bibliografie van het Nederlandsch proza valt
nog veel te doen.
9) Deze oefeningen waren afzonderlijk verschenen onder titels als Den
ongestadigen Hylas (3de druk van 1638) ; De volstandig/ze Eudoxe (2de
druk van 1640).
10) Zoo zal men later bij het toenemen der algemeene kennis van kunstgeschiedenis de verhandelingen over antieke en Italiaansche kunst in
Vosmaer's Amazone beschouwen.
") Batavische Arcadia (den zesden Druk, Amst. 1708) p. 41.
12) T. a. p. blad. 11.
13) Vgl. mijne Gesch. der Ned. Lett. II, 314; ook 212 (de Guevara).
Ook elders dergelijke zinwendingen; zoo leest men b.v. in Rodenburgs
Poëtens Borstwaeringh (Amst. 1619, p. 128) : vermits ghy vergeet die
u noyt vergat, verlaet die u noyt verliet, aenvaert die u laest bemint
en ontzeght die u eerst liefde: dus loont ghy ondancbaerlijck myn liefde
met verachtingh , myn trouwe met lightvaerdicheidt" etc.
14)Zie b.v. bl. 38: „Dese , laat ick my voorstaen, heeft etc.; bl. 43:
„Maer hy, of weerhouden door" etc.
15) De Wonderlijke Vryagien en Rampzaalige doch blyeindige Trouwgevallen van deze tijdt tusschen Arantus en Rosemondt, Grannadus en
Cielinde, Coredon en Leliana, Fierandus en Leonara, Herkelus en Narsise
door B(altes) B(oekholt) t'Amsterdam voor Baltes Boekholt anno 1668.
De Schrijver zegt dat hij vroeger „eenige Spaensche snakerij tjes als
andere koddigheden" in het licht had gegeven.
16) De eenige verdienstelijke Nederlandsche roman uit de 17de eeuw,
Heinsius' Vermakelijke Avontetrier• , valt buiten ons bestek : Heinsius was
een Hagenaar en heeft niet te Amsterdam gewoond.
17) In de Opdracht der Nederlandsche Historiën lezen wij:
„My ...... heught noch, hoe ik in myne kindscheit mynen zaalighen
vaader ...... hoorde zeggen, dat hy de naakomelingen van zynen Heere
den Prinse Hooghloflyker Gedachtenisse, niet aanschouwen kon, zonder
dat hem de vernieuwing van 't geen wylen zyn' Vorstelyke Doorluchtigheit , voor deeze Landen gedaan en geleeden had, tot weenen beweeghde."
18) Brieven I, bl. 143 „ ..... ac pro ut hoc cesserit (het Leven van
Hendrik de Groote, waaraan hij bezig was) de rebus Patriae cogitaturus."
Ik heb de aanwijzing van dezen brief en ook andere inlichtingen te
danken aan de degelijke studie van Dr. Joh. C. Breen over P. C. Hooft
als schrijver der Nederl. Historiën (Amst. Wormser, 1891).
19) Vgl. Breen t. a. p. bl. 17.
20) T. a. p. bl. 220 volgg.
21) Vgl. b.v. „Alle de werken van C. Corn. Tacitus in 't Hollandtsch
vertaalt door den Heer P. C. Hooft (Amsterdam ..... 1704) p. 6: „zom-
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mighen dat voor een ooversnoodt, anderen voor een ooverloflyk stuk
oordeelden" en „Henrik de Groote" (in dezelfde uitgaaf) p. 18: „tot ver
anderen voor een heerlijk werk,-scheidbwgn re,di't
anderen voor een grouwel ende lasterlijk stuk aanzagen"; Tacitus p. 130:
„Ende degeenen die de aanvangh der slachtingh ter doodt toe getroffen
hadt , zyn althans ('t welk in zulk een geval noch geluk was) de pyne
ontvlooden. Erbarmelyker waaren ze die een deel van 't lichaam verlooren
hebbende, noch van 't leeven niet verlaaten waaren" en Ned. Hist. p.
1001: „Doch de gequetsten ter daatlyke doodt toe waaren, ten minste,
in zoo grouwlyk een' ramp, der martelinge ontgaan. 'T grootste jammer
zagh men aan d'ellendighen, die, geschieden van dy oft schouder, noch
uit het leeven niet scheiden konden"; Tacitus p. 308 (de aanvang der
Historiën) : „Tk gaa een werk aan etc. en de aanvang van Hoofts Ned.
Historiën; Tacitus p. 375: beschrijving van het slagveld van Bedriacum
en Ned. Hist. p. 474 beschrijving van Antwerpen na de Spaansche furie:
„Van treê tot treê etc.; Tacitus, p. 427: „en zyn zy altzaamen door
wonden van vooren , met de borst naa den vyandt toe. Die zorgli droeghen
zy, zelfs in 't sterven, voor een' eerlyken uitgangk" en Ned. Hist. p.
471: „dan (dewyl het doch weezen most) hunne huidt ten dierste te
verkoopen, en in 't natrachten huns beroeps door eerlyke wonden van
voore gevelt te worden."
22)Vgl. over dit punt Breen t. a. p. Hoofdstuk V, p. 238 en elders.
23)Breen t. a. p. bladz. 274.
24)T. a. p. (Uitgave van 1701. Voor Waasberge, Boom en Goethals
Te Amsterdam) bl. 195.
25) Over de Historie der Reformatie heb ik hier gezwegen daar de
litteraire waarde van dit werk m. i. gering is en in elk geval ver overtroffen wordt door die van zijne Levens van Vondel en De Ruyter. (Zie
ook Dr. Loeff's De Nederlandsche Kerkgeschiedschrijver Geeraardt Brandt,
p. 103: „Intusschen , uit een stijlistisch oogpunt beschouwd staat de
Historie der Reformatie over het geheel ver beneden het Leven van de
Ruiter"; ook op p. 112.)
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THEORIE EN CRITIEK.
1. De Theorie: Opvatting der literaire kunst. Waarde van oorspronkelij kheid en fantazie. Navolging en plagiaat. Oefening en Techniek.
Regels en Wetten. Invloed der Renaissance. De theorie onder het tweede
en derde geslacht.
2. De Critiek: hare geringe ontwikkeling. Overeenkomst en verschil
tusschen de toenmalige critiek en de hedendaagsche. Waardeering van
Breeroo, Hooft en Vondel. Maatstaf der toenmalige critiek. Haar onder
grofheid.
-scheidngvrmo.Ha

1. De Theorie.
de
Amsterdammers der 16de eeuw was de litteraire
Voor
kunst de rethorica, zooals zij haar noemden middel
tot stichting en vermaak en wapen in den strijd der mee
opvatting bleef gedurende de 17de eeuw in-nige;d
hoofdzaak dezelfde. De poëzie leermeesteresse van godsdienst
en wetenschap, van deugd en goede zeden dat is eene
gedachte die men bij de meeste schrijvers aantreft. Zoo schrijft
Rodenburg in de Opdracht zijner Melibea (1618): „Alleen
zal ik zegghen dat de Rijmkunst eygenschap vereyscht-lyck
leerlycke verbeeldinghen, stichtighe aenwyzinghe , ghelardeert met Godzalighe spreucken, aenlockende de Jeughd tot
deughd, door heuschelijcke berispinghe van de misbruycken" 1 ).
Vondel bleef zijn gansche leven getrouw aan deze overtuiging, door hem in zijn opgang
in gebrekkige verzen beleden:
Maer als ick nu te gaer het onderscheyden werck
Van alle schrijvers raep, zoo is hun oogen-merck
En doel -wit algemeen geweest het schoon - bekranste
Beeld van d'oprechte Deughd, de Bruyt daer 't al om danste

2).
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En ook de mannen van een volgend geslacht bleven die
zienswijze huldigen. Brandt b.v. vangt zijn Leven van Vondel
aan met deze woorden: „Gelyk de Poëzy, wel gebruikt,
kracht heeft om de deught met vermaak den menschen in
te boezemen , en den gemoederen een afkeer van snoode
stukken in te planten...... zoo is 't ook geen wonder dat
de Poëten byna by alle volken, en t'allen tyden, in hooghe
achting wierden gehouden."
Van dat standpunt beschouwd, is het zeer begrijpelijk dat
men over het algemeen bijbelsche stoffen zoo hoog stelde
en dat de meesten, zelfs mannen als De Groot , daaraan de
voorkeur gaven boven onderwerpen uit de klassieke oudheid 3 ). De sterke neiging ook der Amsterdamsche schrijvers
van dien tijd tot realisme zien wij telkens in toom gehouden door de zucht tot stichting. Zelfs drinkebroers inoralizeeren bij onze dichters. Breughels Tafelspel van een
droncken Boer die door droomen nuchteren wort" eindigt
met een preekje:
Arm sondich knaep, wat mocht ick bedryven!
Bedroefden mensch, waer sal ick nu blijven?
In boosheyts verstijven is mijn goet verteert
?

Deze boer kan de hand reiken aan Frederij ck uit Breeroo's Moortje die met „stroo- beengin" en „kruys-treên" op
het tooneel komt , maar desniettegenstaande kort daarop eene
zedenpreek houdt over die slempers die
op een burghers-maeltijdt wel so veel verteeren
Daarmen 't ouwde Mannen-Gasthuys me sou konnen stofferen.

Dat men vrooljk is
den beugel, maar

gelijk hij zelf

kan nog door

wilmen Krist'lij ck leven,
Men souwse noon te gast die niet weder kunnen gheven.

Men zou kunnen beweren, dat zulke dronkemans-teerhartigheid noch in dezen drinkebroer noch in andere van dat
gild onnatuurlijk is en dat Breeroo hem juist zóó heeft willen
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schilderen. Dat de dichter die bedoeling heeft gehad, acht
ik uiterst onwaarschijnlijk met het oog op al wat wij van
zijn talent weten; ook met het oog op andere gevallen,
zooals b.v. dat tooneel in den Spaannschen Brabander waar
de Amsterdamsche bedeljongen Robbeknol, zijn armoedigen
trotschen meester naoogend , zich scherp uitlaat over hen
Die meer om yd'le eer en pronckerye lijden
Als om (Gods) heyl'ghe wil.

Breeroo zelf moet hier gemerkt hebben dat die woorden
kwalijk pasten in den mond van een bedelknaap ; daaruit
alleen kan men verklaren, dat hij den jongen onmiddellijk
daarop den spot met zich zelf doet drijven in de woorden:
Wel, hoe ben ick soo veer mit mijn ghedacht ghekomen?
Voorseecker was ick daer gheweldich opghenomen.

Wij zouden zeggen: jongen, jongen, wat was ik daar
in hoogere sferen!
Poëzie die niet rechtstreeks diende om te stichten werd
wel gemaakt — een groot deel der lyriek behoorde daar
toe doch men hechtte er niet veel waarde aan of schaamde
er zich over. Wij hebben gezien van hoe weinig beteekenis
Hooft zijne lyrische verzen achtte, hoe het Luiken berouwde zijne Duytsche Lier te hebben gedicht en uitgegeven.
Brandt schrijft in de opdracht zijner Stichtelylce Gedichten
aan Mr. Pieter de Groot: „Dat ick voorheenen een groot
gedeelte myner jeught ...... in 't dichten van Rymen die
van geene of weinig stichtinge waren, heb doorgebraght, heeft
my sedert menighmaal wee gedaan ". Hij hoopt nu „met
iet beters en Christelykers die feilen zooveel als doenlyk
ware , uit te wisschen"; daarom zijn die stichtelijke gedichten
„op papier en in 't licht gebraght." De zoons van Brandt
achten het noodig het in hun vader te verontschuldigen dat
hij in zijne jeugd zich schuldig heeft gemaakt aan het dichten
van een treurspel. Zij zegg en , dat „niemant , als van d'uiterste
onheuscheit, hem , sedert tot ryper jaren gekomen (dat
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„ryper" teekent !) , en ten predikampte gevordert, daarover
kon beschuldigen ". Zij vermelden ook, dat hun vader „wel
uitdrukkelyk in 't lest zyns levens" van hen begeerd had,
dat het (Treurspel) onder zyne werken niet zou gemengt
worden, 't zelve niet kennende voor het zyne" 9 ).
Onder de vereischten van goede poëzie noemde Rodenburg behalve „stichtighe aenwijzinghe" ook: „leerlyke ver
ja, hij plaatst die zelfs voorop. Dat men kennis-beldingh",
hoog stelde ook in gedichten, is niet te verwonderen in een
tijd toen de meesten slechts weinig onderscheid maakten
tusschen wetenschap en poëzie. Vondel zegt van „den aenkomende Poëet": „Hy bevlijtige zich om dagelijx toe te
nemen in kennisse van verscheide wetenschappen, om, is
het niet van alles volmaecktelij ck , dat zwaer ja onmogelij ck
valt , ten minste ter loop van vele dingen kennis te hebben,
om zijn werck naer den eisch uit te voeren" 5 ). Als Jeremias
de Decker zijn vriend Oudaen in een brief dank zegt voor
de toezending van een gedicht, dan toont hij zich wel ingenomen met de „fraeij e Poetische vonden" ; maar voornamelijk
bewondert hij toch Oudaens „seer rij cke kennisse en bedre
alles wat aenmerckenswaerdig zedert twee a-venthij
drijhondert jaren herwaerts in Christenrijck is voorgevallen" s).
Waar vroomheid en wetenschap zoo hooggeschat werden
bij de beoordeeling van poëzie, daar is het geen wonder
rijmelarij als Heinsius' Lofzang van Jezus Christus door
Breeroo te hooren roemen als „goddelick" 7); geen wonder
dat Rodenburg en Cats voor groote dichters werden gehouden; dat eigenschappen als oorspronkelijkheid en ver
veel lager gesteld werden dan tegenwoordig.-beldingskracht
Fantazie en verdichting werden met achterdochtigen blik
aangezien; fabelen en sprookjes slechts dan toegelaten indien
zij voorzien waren van eene nuttige les als paspoort. Hoe
schaarsch zijn de plaatsen in onze schrijvers der 17de eeuw
waar gewag wordt gemaakt van sprookjes! Vondel meent
in 1620 niet gerechtigd te zijn tot het bewerken van een ver,
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dicht verhaal, zelfs niet om de waarheid in dien vorm mede
te deelen S). Later was hij niet meer zoo angstig, maar
duldde eene fabel toch alleen om der wille van haar moraal.
Zijn ideaal van den dichter schetste hij, naar ik meen, toen
hij van den psalmdichter David schreef:
Zyn ryck gedicht, geen droom, geen ydle vond ,
Begrijpt den schat van 't oud en nieuw Verbond,
Vertelt en leert, en bid, en -heelt en wond,
Met kunst doorweven.
De zangerige mond is altijd vol
Van Jakobs harder, geen verzierde Apol 9).

Oorspronkelijk zijn en blijven was niet gemakkelijk in
een tijd en een land waarin de bijna afgodische vereering
der klassieke literatuur in hare eerste kracht was. Ook
streefde men niet naar oorspronkelijkheid ; de Ouden nabij
komen was het doel dat zich de meeste schrijvers stelden.
Dat men de klassieken moest navolgen, stond vast. Volgens
Vossius , toen eene autoriteit in zaken van kunst , deed men
het best door zich een der uitstekendste schrijvers tot voorbeeld te kiezen en zich een tijdlang met diens werken alleen
bezig te houden; daarna kon men zich ook met andere
schrijvers vertrouwd maken, maar liefst met zulke wier opvatting en wijze van uitdrukking zooveel mogelijk geleken
op die van den eerste, wiens werken men ondertusschen
moest blijven bestudeeren totdat hij vleesch van ons vleesch ,
bloed van ons bloed was geworden 10 ). Leest men zulke
voorschriften, dan begrijpt men beter dat Hooft meer dan
vijftig maal Tacitus , las en diens werken toen met de meeste
zorgvuldigheid vertaalde; dat Vondel zich op dezelfde wijze
trachtte te doordringen van Virgilius' poëzie en de dramatische voortbrengselen der Oudheid. Den besten meesteren
de kunst afzien" en „behendigh stelende, een ander het
zijne te laten" daarnaar moet, volgens Vondel, een dichter streven; zijn eigen leidsman op het veld der poëzie,

127
Virgilius, had immers ook veel ontleend aan Homerus en
andere dichters; maar hij had het zóó gedaan, dat hij 'er
onsterflijcken lof uithaelde" 11).
Van litterairen eigendom had men toen een ruimer opvatting dan tegenwoordig: litteraire stoffen, motieven, wijzen
van opvatting en verdeeling eener stof, beschouwde men
niet als bijzonder eigendom van een dichter; wel echter de
behandeling en uitwerking, die men als het voornaamste
beschouwde. Dus ontleende ieder vrijelijk aan anderen wat
hem aantrok, vermeldde soms in eene voorrede wiep hij
daarvoor te danken had, maar achtte dat ook dikwijls on-

noodig.
Vondel, trouwhartig en nauwgezet, geeft ons in vele
gevallen tekst en uitleg van de wijze waarop hij bij de schepping van een zijner drama's te werk is gegaan; echter heeft
hij ook niet zelden, opgaand in zijn werk, vergeten ons
zulke mededeelingen te doen. Hooft gaf reeds in den titel
van zijn Warenar te kennen dat hij een stuk van Plautus
„verduytschet" had; de bron zijner Granida te vermelden,
achtte hij blijkbaar onnoodig daar hij hier niet als in Warenar een schrijver op den voet had gevolgd. Breeroo erkent
zijne verplichtingen aan anderen ten opzichte van Lucelle
(al noemt hij den schrijver niet) , van Het Moortje en den
Spaenschen Brabander; de bronnen zijner kluchten te vermelden zal hij waarschijnlijk niet de moeite waard hebben
geacht 12)
Doch al dacht men in dien tijd vrijzinniger over hetgeen
wij met een hedendaagsch woord plagiaat noemen, men wist
ook toen eene kraai die met pauwenveeren pronkte wel te
onderscheiden van „de honighby die haer voetsel uit alle
beemden en bloemen treckt en vergadert" (Vondel). Zoo
blijkt b.v. uit een gedicht van Six van Chandelier dat sommigen Brandt's handelwijze ten opzichte van Du Perron
niet goedkeurden. Six zegt tot den schrijver van „'t laster

-schriftopGeBand"
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Ghy snapt, by heeft Perron, in Frans
Ronsard betreurende, al den glans
Ontnoomen 13).

Maar de verdediger maakt zich hier met dat woord snappen" zijne taak wat al te licht.
Het valt niet te ontkennen dat het streven naar degelij kheid en stichtelijkheid in vele gevallen de vrije ontwikkeling der poëzie heeft belemmerd, en het domein der
litteraire kunst beperkt; echter was het voor sommige Amsterdamsche schrijvers der 17de eeuw geen beletsel voor eene
hooge opvatting der kunst noch verhinderde het de ontwikkeling hunner krachten in andere richtingen. Men moet
dichter geboren zijn om, als Breeroo deed, van de poëzie
te kunnen schrijven: De Poesie ..... die niet alleen als
goddelicke Sonne Hemel en Aarde verheugt en verciert,
maar komt tot in de binnenste en onbeschrijvelicke delen
der zielen te erinneren , en gaat met een blakende glory
des vermaacklicheyts tot in de heymelickste en grootste
kameren der doorluchtige herten", al teekent het de opvatting van dien tijd tevens dat hij Heinsius' Lofzang van Jezus
Christus als een staaltje dier „hoogste poesie" noemt' 4 ). Hooft
besefte wel dat wie in de poëzie „nae de volmaektheid
tracht" , zich gansch aan de kunst moet wijden 15 ). Vondel zegt
-- misschien denkend aan Horatius' „mediocribus esse poe
wil niet op den middeltrap, maar-tis"„DehmlcPoëzy
moet in top staen" 16). Schrijvers van minderen rang als Rodenburg, Starter, Six van Chandelier beseften zeer goed dat
zij geen recht hadden op den eerenaam van poëet of erkenden
gaarne hunne minderheid ten opzichte van anderen 17).
Het lag in den aard der zaak dat eene litteratuur die
hare leerj aren nog maar pas achter zich had, die langzamerhand eene individueele poëzie zag opgroeien uit de volkspoëzie , veel gewicht hechtte aan oefening en techniek;
dat zij, met het oog gericht op de meesterwerken der Oudheid en de volmaakte techniek van vele klassieke schrijvers ,
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de meeste voorschriften over kunst die zij in hunne werken
vond, al spoedig ging beschouwen als wetten die men moest
eerbiedigen. Vandaar b.v. de bekende woorden van Vondel
waarmede hij zijne Aenleidinge ter Nederduitsche Dichtkunste
begint: „Die van zijnen Geest naer den Parnas gedreven,
in den schoot der Zanggodinnen nedergezet, en Apollo toegeheilight wort, dient zijne genegenheit en yver door hulp
van de kunst , en leeringe te laten breidelen; anders zal
zulck een vernuft, hoe geluckigh het oock zy, gelij ck een
ongetoomt paert, in het wilt rennen; terwijl een ander
Dichter , door kunst en onderwijs getoomt , den hengst slacht,
die, onder eenera goeden roskammer en berijder, met roede
en sporen getemt en afgerecht zijnde, overal by kenners
prijs behaelt." Vandaar ook de uitspraak aan het slot dier Ver
handeling: dat de poëzie moet proef houden op den toetssteen van een beslepen oordeel, naer de wetten by de
Geleerden daartoe voorgeschreven."
-

Reeds vroeg hadden Vondel, Hooft, Reael en verschei-

dene andere schrijvers ingezien dat het der beschaafde taal
van hun tijd aan vastheid en zekerheid ontbrak; dat gebrek
trachtten zij te verhelpen in letterkundige samenkomsten,
waar zij „verscheide regels stelden daar men zich in 't dichten
naar hadde te schikken", regels die meerendeels betrekking
hadden op de grammatica 18 ).
Waar zooveel waarde gehecht werd aan oefening in de
kunst, waar men voortdurend streefde naar volmaking van
den vorm , steeds zorg dragend regels en wetten te eerbiedigen, daar was het natuurlijk dat de meeste goede dichters
werkten op hunne verzen. Breeroo die geene geletterde opvoeding had genoten en stierf voordat onze litteratuur prijkte
in vollen bloei, mocht zich laten gaan in de onbeteugelde
vrijheid van zijn genie Hoofts sonnetten en Historiën ,
Vondels grootere en kleinere dichtstukken getuigen hoe ernstig deze dichters hunne kunst opvatten. Ook dat was weer
iets waarin de Romeinsche dichters hun waren voorgegaan:
9
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de „limae labor" was door Horatius aangeprezen 19 ) en Vondel
had vernomen dat zijn meester en gids Virgilius „'s morghens
vroegh vele vaerzen dichtende, en die den geheelen dagh
over vylende, en lickende , gelijck de beerin haer jong,
menigte van regels op een klein getal, en tot zulck een
volkomenheit broght , dat al de schouwburgh hem hier op
toejuichte, met hantgeklap en vrolij cken galm" 20), Eveneens
in overeenstemming met Horatius' voorschriften was het, bij
het werken met de vijl eigen inzicht en smaak te wantrouwen , ten minste niet daarop alleen zich te verlaten, maar
het oordeel van anderen over zijn werk in te roepen 21);
waarschijnlijk zweefden Vondel deze en dergelijke voorschriften
uit de door hem vertaalde Epistula ad Pisones voor oogen ,
toen hij in zijne Aenleidinge schreef: „Een Dichter heeft
zijne luimen: hierom laet het gedicht van eenen Aristarchus,
ja verscheide keurmeesteren keuren. Deze zullen uitmonsteren al wat misstaet." En verder: „Een omzichtigh en
leerzaem geest bemint Apolloos zonneschijn, die alle vezel
Dat Vondel zelf in praktijk bracht-tjensofkdct."
wat hij den jongeren in 1650 aanried, weten wij uit de
brieven van Hooft en Brandts Leven van Vondel 22) Het
voorbeeld dat Barlaeus en andere Latijnsche dichters in
dezen gaven, zal er zeker toe hebben bijgedragen de onderlinge wisseling van critiek te bevorderen 23).
Die overgroote zorg voor den vorm, die eerbied voor de
regels en wetten der klassieke schrijvers, die navolging van
Romeinen en Grieken hebben de ontwikkeling onzer litteratuur veel meer gebaat dan geschaad, zoolang het geslacht
van Breeroo, Hooft en Vondel den toon aangaf op het gebied der kunst. De volksgeest had toen oorspronkeljkheid
en zelfstandige kracht genoeg om zich zelf te blijven , ondanks
de vele vreemde elementen die hij in zich opnam en met
zijn wezen versmolt.
Het is ondankbaar, zoo te klagen over den nadeeligen
invloed der Renaissance op onze litteratuur. Wat ware
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er van onze litteratuur geworden zonder de Renaissance?
Maar ja, toen onder de twee volgende geslachten het genie
verdween en het talent al schaarscher werd , toen men
zijn heil ging zoeken in navolging van Brederoo, Hooft
en Vondel, toen men meer aandacht aan den vorm ging
wijden naarmate men minder te zeggen had, toen de poëzie
de grammatica naar de oogen keek, en de dichters zich eerre
„dichtertaal" aanschaften — toen begon de zorg voor den
vorm langzamerhand te ontaarden in vormgeknutsel, werden
de regels der klassieken en Franschen doode vormen, werd
de poëzie — op een paar uitzonderingen na — rijmelarij.
Dat mannen als Brandt en Vollenhove elkander hunne
gedichten telkens ter beoordeeling zonden, „zelfs tot een
gemeen bruiloftsvaers toe, met bede van roet te willen gaen
in het aenwijzen der feilen zoo tegen de tael als kunst daer
in begaen" 4 ) dat was op zich zelf volstrekt geen veeg
teeken voor den bloei der poëzie. Dat hadden Hooft en
Vondel ook gedaan. Slechts was er een groot verschil tusschen de verzen van Vondel en Hooft vergeleken met die
van Brandt en Vollenhove! Maar een veeg teeken was dat
diezelfde dichters zich in twijfelachtige gevallen gingen dekken
met het schild van Vondels luisterrijken naam. Vollenhove
twijfelt of Brandt wel mag schrijven: men hou d'oly f ..... en
of er niet bequamelyk zou kunnen staan: Men houw, e den olyf
op 't graf des mans ...... Hij voegt er echter aan toe :
„Nochtans kan uw Eerw. zich hier behelpen met Vondels
voorbeelt, die in zynen Adam ..... oli van d'olyf schrijft,
-óf dit feiltje overstappende, óf olyf nemende voor communi
generis." Een eind verder in dienzelfden brief lezen wij
naar aanleiding van den regel Het Lelirylc is aan den Staat
verbonden: „Maar wat dunkt u? Is leliryk wel een gangbaar woort?" Vollenhove zelf is een oogenblik geneigd het
aan te nemen, want: Vondel heeft ook het lelistrant in zyne
wellekomste van den Heere de Groot." Maar dan bedenkt
hij weer dat Vondel na dien tijd zoozeer is vooruitgegaan
-
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en later „dit of diergelijk een woort nergens gebruikt. Het slot
zijner overwegingen is ten laatste: „De Fransche kroon
zoude my beter behagen dan het Leliryk." Maar dat slot is
geen slot; hij voegt er nog even aan toe: of, schynt
dat te dubbelzinnig om het Fransche gelt, Nu Vrankryx
troon is aan den Staat verbonden." Mocht Brandt nu nog
niet tevreden zijn, dan zou het ook kunnen luiden: „De
Staat is t eêr aan Vrankryx kroon verbonden" 25). Misschien
heeft Brandt bij zich zelf gedacht dat hij op die wijze „het
Fransche geit" toch in zijn vers kreeg en dat hij, alles nog
eens wikkende en wegende, dan maar liever zou schrijven:
De Staat is weer aan Vrankryx troon verbonden.
Vollenhove moge in zijn brief de voor ons eenigszins overbodige woorden laten volgen: „ook zyn dit kleinigheden, en knopen in d biezen te zoeken verlore moeite" — indien men ziet
hoeveel plats dergelijke zigzag- overwegingen in zijne brieven
aan Brandt beslaan, dan twijfelt men of de beide eerwaarde
heeren deze dingen inderdaad als kleinigheden beschouwden.
Wat bleef er over van de souvereiniteit des dichters in wie
zich telkens beriepen op het gezag van een ander?
Waaraan het Jeremias de Decker ontbroken moge hebben
zeker niet aan vlijtige taalstudie. De uitgever zijner
werken , Brouërius van Nidek roemt terecht in hem zijne
„pryswaerdige naerstigheit in het doorgronden der taelregels ,
gebruik, evenrede.nheit en welluidentheit der zelve", ook
dat hij „een spraakkunst tot eigen gebruik" had ontworpen.
In lust tot en kennis van de practische taalstudie evenaarde
verigens .....
....?
De Decker Vondel misschien, maar overigens
Onder het derde geslacht steeg het aanzien der theorie
nog hooger, werd de eerbied voor wetten en regels nog
...

grooter.
Pels toonde eenige zelfstandigheid, maar er school toch
werkelijk geen padvinder in den man die schreef:
Gy mist zeer grof, wilt gy 't gebaande pad verliezen,
Als te eigen wys een veel gevaarelyker kiezen 26).
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Slaat men zijne bewerking van Horatius' Dichtkunst op,
dan ziet men duidelijk hoezeer de mannen van N. V. A. alle
heil verwachtten van wetten en nog eens wetten. Ook ver
zij zich in de studie van het rijm ; huldigingen op-dieptn
beschuldigingen te rijmen, zou niet passen, zegt Pels; dan
,,zou 't rijm niet deftig gaan maar huppelen en springen";
men twistte over de vraag of men vrede op leden mocht
laten rijmen. Wie in deze en dergelijke vraagstukken het
laatste woord der wijsheid wilde vernemen, moest zich volgens Pels maar bij dokter Meyer vervoegen:
Indien gy een gedicht vertoont aan Dokter Meyer
Die zal u zeggen, daar, verbeter dit en dat.

Dit kunstorakel schijnt min of meer kitteloorig te zijn
geweest op het punt zijner onfeilbaarheid; Pels waarschuwde
daarom de jeugdige dichters geloovig aan te nemen wat de
dokter hun zou mededeelen en niet op hun stuk te staan, want
. . .. .. Zo ge liever dan verbet'ren, uw gebreken
Wilt voorstaan, zal by niet een enkel woord meer spreken
Noch ydel werk doen 27 ).

Pels en zijne tijdgenooten waren arbeidzaam en kundig
genoeg; sommigen hunner, als Broekhuizen, waren zelfs ver
geleerden; maar geleerdheid en poëzie zijn twee.-dienstljk
Duidelij k ziet men dat ook in het werk van Ludolph Smids,
een dokter uit Groningen die zich te Amsterdam had gevestigd; een geleerd man die Latijnsche verzen schreef ,
maar wiens klassieke opvoeding niet kon verhinderen dat
hij een gewoon poëtaster is gebleven. Het merkwaardigste
wat deze dokter-dichter — een type in dien tijd heeft
geschreven, is eene reeks „aenmerkingen" ten bate van aankomende dichters. Smids geeft daarin o. a. voorbeelden van
„oud D uytsch" en „nieuw Duytsch", spreekt over klemtoon
en samengetrokken woorden, waarschuwt tegen te groote
stoutheid in het gebruik van koppelwoorden en van straattaal". De aankomende dichters die hij met „0 leerling !"
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aanspreekt, mogen wel streven „naar grootsheid, naar een
reden van gewicht", doch moeten zich wachten „laage straattaal" daartusschen te voegen: „Een held spreekt deftig en
neemt acht op staat en plicht"; een held zegt b.v. niet
het luyd te blaeuw, daer sitge op 't kussen, evenmin zal
hij uitdrukkingen gebruiken als: den dans ontspringen,
naar ons pijpen leeren dansen, 't was een gemaakte mouw,,
kasteelen in de lucht bouwen; die zijn alle niet „deftig"
genoeg, zelfs het gezag van Vondel en Hooft kan ditmaal zulke woorden niet redden. Daar ziet men nu eens
recht duidelijk hoe de levende taal ging verstarren en ver

-sten!
Ook Antonides heeft door zijne conventioneele taal daaraan
veel schuld; het denkbeeld van eene dichtertaal, iets gansch
anders dan de gewone taal van alledaagsche menschen , eene
taal die men kon leeren verstaan maar die slechts door dichters geschreven kon worden, is misschien niet van Antonides
afkomstig, maar zijn gezag heeft er zeker veel toe bijgedragen dat woord en dat denkbeeld in omloop te brengen 28 ).

2. De Critiek.
Over het algemeen was de litteraire critiek in de XVIIe
eeuw weinig ontwikkeld; critici — in den zin, dien wij
thans aan dat woord hechten — kende men niet; de schrijvers zelf namen veelal de taak der critiek op zich. Hooft
Vondel, Huygens, Tesselschade , Mostart, Van Baerle ,
zonden elkander hunne gedichten onderling ter beoordeeling 29) en ook later bleef die gewoonte in zwang. De meeste
gelijkenis met de hedendaagsche critici vertoonen mannen
als Van der Burg en Brosterhuizen die, zelf weinig produceerend , veel belang stelden in het werk der schrijvers van
beteekenis.
Reeds onder het eerste geslacht van auteurs was naast
hunne productieve kracht eene tamelijk sterke neiging tot
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reflexie op te merken; naarmate in verloop van tijd de
productiviteit afnam, werd de neiging tot reflectie sterker.
In Anslo's lijkdicht op Hooft, getiteld kluiden in rou en
in de bekende lijkrede van Brandt, vinden wij een overzicht
en eene beschouwing van Hoofts letterkundig werk; Brandts
levensbeschrijvingen van Hooft en Vondel zijn de eerste
proeven van litteraire biografie te onzent. Vooral het Leven
van Vondel is in menig opzicht een verdienstelijk werk:
terwijl de opmerkingen van Hooft, Vondel en hunne tijd
elkanders werk voor het grootste gedeelte-genotvr
betrekking hadden op vraagstukken van taalgebruik, spraakkunst en versmaat , vinden wij in Brandts werk een aantal
opmerkingen die met meer recht dan de eerstgenoemde tot
de eigenlijke litteraire critiek gerekend kunnen worden.
Dat de critiek weinig ontwikkeld was, blijkt duidelijk
indien wij haar van naderbij beschouwen. Wat ons bij die
beschouwing in de eerste plaats treft, is haar gemis aan
matiging, vooral waar zij prijst. Geen dichtwerk van eenigen
omvang kwam uit zonder een escorte van lofdichten; de
schrijvers dier gedichten waren niet bang voor ' een krachtig
woord en moest men hun gelooven dan regende het toentertijd meesterstukken. Ook de dichters van beteekenis handelden zoo; zij zijn onmiddellijk gereed met epitheta als:
goddelijk , hemelsch. Wil Hooft Huygens prijzen, hij besluit
zijn gedicht met „Grooter Huighens als Homeer" ; trouwens
minder kon hij het niet doen na zulk eene reeks van overdreven loftuitingen. Toen Vondel staande op het tooneel
der Academie Huyghens welkom heette in een zangerig fraai
gedicht, gebruikte hij nog sterker uitdrukkingen:
Orpheus weerd met hemelsche engelen
Stem en senuwklanck te mengelen 30)

Naarmate er minder reden tot prijzen was, prees men te
meer en gebruikte steeds sterker uitdrukkingen; derhalve
waren de schrijvers van het derde geslacht het verst in het
rijmen van lofdichten.
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Jan Luyken kenden zij al spoedig niet meer, tenzij mis
als etser , maar Pels dat was een ander man!-schien
Thomas Arents zal het ons zeggen:
0 grootste leydstar van de duytsche Poëzy!
In oordeel ongemeen en in 't berispen vry,
In kennis en in kunst zoo hoog in top geklommen
Dat elk, wie kennis hadt, eerbiedigh moest verstommen 31).

Ook Joan Pluimer mocht genoemd worden: Kataryne
Lescailj e verklaart dat zijne poëzie verdient
in een reeks van goude bladen
Bewaard te worden voor het knaagen van de tyd
En aan de onsterflykheid met eer te zyn gewyd.

Bernagie ziet in Pluimer „geinengeldt Huigens, Hoofts
en Vondels geest". Ook geene kleinigheid! Zelfs Antonides

geeft hem het prijsje: Dat ghy als een Adelaer 1) Op uw
pennen voort gaet stryken." Maar niets haalt bij de lijk dichten , d. i. lofdichten, op Antonides. Alle dichters en
verzenmakers hebben hem als om strijd met hunne verzen
beluid. Er heerscht blijkbaar een algemeen gevoel van droefheid dat een man van groote beteekenis en nog grooter
verwachting hun ontvallen is. De lof wordt natuurlijk te
hooger opgeschroefd naarmate de lofredenaar lager staat.
Arents ziet Antonides na zijn dood ontvangen door Vondel
en Grieksche en Romeinsche dichters die zich om hem verdringen. De adelaar" Pluimer zoekt zijne kracht in het
herzeggen:
Antonides, is 't waar? is 't waar? zyt gy geweest?
En moet myn droeve galm nu klaagen aan uw geest ?
Uw geest, uw groote geest — — — — — —
Moet ik die met cipresse en letteren van druk
Ontmoeten? dat 's voor ons een deerlyk ongeluk!
Ach, al te deerelyk! te deerelyk!

Maar ook verstandiger mannen zooals Broekhuizen en
Brandt doen mede: „0 eelste proefstuk ," zegt Broekhuizen,
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„dat Natuur Heeft sedert duizend jaar doen leven !" En
Brandt: „Zyn lierzang heeft Latyn noch Griek te wyken".
Huyghens alleen blijft sober: ,,Och! edel hand en hoofd, zyt
ghy zoo vroeg gaen leggen?"
Antonides zelf toonde de waarde zijner poëzie beter te
kunnen beoordeelen toen hij tot Vondel op diens 80en jaar da g zeide: „Terwyl ik achter U op wassche vleugels dryve 32).
Hij was niet de Benige dichter die meer oordeel des onderscheids toonde dan zijne lofredenaars; ook Jeremias de
Decker deed dat in dit puntdicht:
Verschoont my zoo myn Dicht na geest riekt noch verstant:
Myn hoofd, wanneer ik dicht, rust zelden op myn hand 33).

In enkele gevallen zijn de uitspraken van de litteraire
critiek der XVIIe eeuw ook de onze; in veel meer gevallen
vellen wij een gansch ander oordeel dan het publiek en de
critici van toen. Breeroo, Hooft en Vondel steken ook voor
het oog der toenmalige critiek uit boven de hoofden der
overige menigte die dicht of rijmt of versjes maakt; maar
dat is ook het voornaamste punt van overeenkomst; reeds
tusschen de motieven welke de critiek der XVIIe eeuw had
om deze drie te verheffen en die der hedendaagsche critiek
om evenzoo te doen , bestaat verschil. Dat verschil hangt
natuurlijk ten nauwste samen met de verschillende opvatting en beschouwing van het wezen der poëzie; vroomheid
en wetenschap wogen toen in de litteraire critiek zwaarder
dan nu. Daar het gemiddeld peil der litteraire ontwikkeling
zooveel lager stond dan tegenwoordig, was ook het onderschei
algemeen geringer en verder spreekt-dingsvermo ht
het van zelf dat de mindere fijnheid van gevoel, zich openbarend in omgangstoon en manieren, ook in de toenmalige
litteraire critiek wordt teruggevonden.
Wat hier kortelij k is vermeld, zullen wij trachten toe te
lichten en door voorbeelden aan te toonen. Reeds tien jaar
na Breeroo's dood gold het blijkbaar voor eene lofspraak
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bij hem vergeleken te worden; in een lofdicht vóór W. D.
Hooft's klucht Andrea de Piere leest men: Men siet hier
Bred'roos Geest in Hooft met sijn boertigh gedichten." In
de klucht van Giertje Wouters (a°. 1635) zegt zekere Meester
Klement, „een sottoor", dat hij „poeta laureatis" is; zijn
knecht antwoordt daarop:
Gut Miester, vrees ghy niet, dat Breeroo in sen darmen quaet is
Dat ghy gaet heen en voert de naem die hem toekomt ?

Hoe populair de vroolijke Gerbrand in 1671 was, ziet
men uit den brief van Asselyn aan Nil Vol. Arduum waar
de naam van Hopman Roemer als die van een algemeen
bekend type wordt genoemd 34 ). Pels liet zich eerst eenigszins minachtend over Breeroo uit, maar later spreekt hij
met bewondering over hem:
Een Geest , wiens wedergade in scherts en boertigheden,
Nabootzende de zwier van de oude platte zeden
En de onbeschaafdheid van de straattaal te Amsterdam
Nooit voor hem is geweest of sedert na hem kwam 30).

Geen Amsterdamsch dichter der 17de eeuw is vaker en
luider geprezen dan Hooft. Tot vervelens toe wordt hij met
eene kunstelooze woordspeling „het hoofd der poëten" genoemd. Vondel blijft hem langen tijd als zijn meerdere
erkennen; door Brandt en anderen wordt hij dikwijls in
één adem met Vondel genoemd, bij zijn leven niet zelden
het hoogst gesteld onder de Nederlandsche dichters. Dat
sommigen hem ook als proza - schrijver wisten te waardeeren,
blijkt o. a. uit een brief van Franciscus Martinius aan den
Kamper rector Wentbeil waarin wij lezen: Ik heb de geheele Histori des Heeren Pieter Hooft in zeeven daagen
doorlezen, met zulk een geweldigen drift, dat ik niet weete
of ik ooit diergelyken in 't leezen van eenigh boek gehadt heb" 36)
Vondels poëzie begon men eerst langzamerhand te waar
zijn Palamedes was hij ongetwijfeld een zeer-dern.Do
bekend man geworden, maar eerst zijn Gysbreght maakte
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hem tot een beroemd dichter , want vele zijner fraaie hekeldichten, vóór Gysbreght geschreven, waren naamloos in
het licht gekomen. Na het jaar 1637 echter toen verscheidene treurspelen binnen korten tijd verschenen, begonnen
sommigen hem naar waarde te schatten, Vossius en De
Groot o. a. hebben wel beseft hoe hoog hij stond 37). Van
Baerle heeft dat waarschijnlijk ook wel gedaan toen hij in
zijn Lofgedicht op het Beeckje op Schei-beek schreef:
Hier sat Vond'len dickwijls neder
Als by van der aard gelicht
Drongh om hoogh door al de woleken 3 g).

Toen Vondel op het feest der Broederschap van Sint
Lucas in 1653 „de wellekomst-fluyt in drie teugen" had
uitgedronken en hem daarna een lauwerkrans op het hoofd
werd gezet, werd hem Bene hulde gebracht als geen Neder
dichter van dien tijd was te beurt gevallen 39 ).-landsch
Eerst na 1683 echter, toen Brandts Leven van Vondel ver
leerde men onzen grootsten dichter op zijne rechte-schen,
waarde schatten.
Kwam de critiek der 17de eeuw dus in dit geval tot
dezelfde uitkomsten als de hedendaagsche, zij was daartoe
niet langs geheel dezelfde wegen gekomen. De toenmalige
critiek lette bij het beoordeelen van iemands waarde als
dichter wel op zijne kunst doch daarnaast, en soms daar boven, op verscheidene andere dingen. Wetenschap en vroom heid legden zwaar gewicht in de schaal. Als Brandt het
treurspel Bato wil prijzen,, schrijft hij: „Het vertoonde
eenera dapperen en rechtvaardigen Heldt, en tegelyk des
Dichters verheeven geest, en liefde tot het vaderlandt. Men
las 'er ook die verwondrenswaardige reedeneering van Zee gemond, de Paapin, die uit de bespiegelinge van 't licht
der reeden, en der geschaapene zaaken, het bewys dat er
een Godt is, te voorschyn braght, en de gronden des natuurelyken Godsdiensts aanwees 40 ). Wel bewondert hij derhalve den „verheven geest" des dichters, maar wat hem
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blijkbaar evenzeer getroffen heeft, is dat Hooft in zijn
stuk het bewijs heeft geleverd dat er een God bestaat en
dat hij de gronden van den „natuurlijken godsdienst" heeft
aangewezen. Rodenburg schreef in 1617 dat Vondels werken
by alle gezonde oordelaers lof waerdich gheacht moeten
werden, vermids by zijn rymerij en besteed in godzalighe
stoffen en de Rijm-kunst niet onteert noch verquist in wis -

peltuur'ghe veerskens" 41 ).
Een ander bewonderaar van Vondel sprak hem aldus toe
na de uitgave van Palamedes :
Gaafrijke Vondel die de slibbergladde Trappen
Van ware wetenschap bestaan hebt op te stappen
Uw roemruchtbare geest, met Goddelijke reden
Geswangert en gekropt van nutte aardigheden

enz. 42).

Bij dien lof over Vondels wetenschap past wel, dat deze
schrijver den dichter noemt „den E. E. tiVelgeleerden Joost

van Vondelen".
Rang en stand golden toen bij de beoordeeling der waarde
van een dichter meer dan tegenwoordig: het aanzien, de
rijkdom en de hooge rang van mannen als Hooft, Huygens
en Cats verhoogden den glans hunner poëzie; Breeroo en
Vondel werden - geprezen en gevierd ondanks hunnen stand.
Tegenwoordig zal geen criticus van eenige beteekenis proza
of poëzie iets hooger achten, omdat de auteur tot de
hoogst aangeslagenen behoort of van aanzienlijken rang of
stand is.
Het spreekt wel van zelf dat niet alleen de werken der
drie voornaamste Amsterdamsche dichters met anderen maat staf werden gemeten dan thans; dat deze ook aan het werk
van anderen werd gelegd. Het talent van een dichter als
Starter b.v. kon niet gewaardeerd worden door velen Wien
het onmogelijk was de kunst onafhankelijk van het geloof
te beschouwen. Een dergenen die de liedjes van Starter
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zedeloos en hun invloed dus verderfelijk achtten, liet hein
na zijn dood aldus uit het graf spreken :
Hier legh ick nu in 't graf die met mijn geyle dichten
En fieltsche Liedtjens plag gantsch Nederlandt t'ontstichten
Hier legh ick nu in 't graf, der wormen spijs en spel,
En wacht den Jongsten -dagh, die my voor 't oordeel stel 43 ).

Vondels Katholicisme maakte bet voor de meesten onmogelijk des dichters kunst op haren vollen prijs te stellen.
Men behoeft de talrijke schimpdichten op Vondel slechts in
te zien om zich daarvan te overtuigen. De Dordtsche rector
L. v. d. Bos vraagt of Vondel wel Christen mag heeten 44).
Een ander schrijft naar aanleiding van Lucifer:
Maar 't toont hoe Vondels wellust woont
Waer dat zich Lucifer vertoont,
Vol lachs omdat zijn Hemelval
De Schouburgh ook bekoopen zal
Die met dees groote godloosheit
Verdient in kooien neergeleit 45).
Reeds in 1648 schrijft Brandt over Vondel: maar het

veranderen van Godsdienst en het aanhangen der Roomsche
zeden en Pausschelijke inzettingen, maakt zijn gedichten
by de gemeenten onaangenaam" 46 ). En later in zijn Leven
van Vondel: „Dit veranderen strekte veelera tot groote er
volgende werken, inzonderheit als ze-gernis,dzy
naar 't Roomsch rooken , te min waardeerden" 47 ). Antonides
wist zich boven deze geloofsverdeeldheid te verheffen, gelijk
wij lezen in een brief van Vollenhove aan Brandt 48 ). Vollenhove, de vriend van den vrijzinnigen Brandt, kon echter
in dezen niet geheel met Antonides medegaan: met Kien
ik echter", schrijft hij, in 't verheffen van d'Altaargeheimenissen , en meer Bybelsche of Paapsche poëzye , zo volkomen niet kan overeenstemmen ". Het kenschetst dien tijd
dat Vollenhove en Brandt, vóór alles predikanten der hervormde kerk en eerst daarna dichters, zoo bang zijn zich
door hun omgang met Vondel te compromitteeren: „Vint
Uw Eerw. goet", schrijft Vollenhove, „Vondel zelven hier
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van te spreken (het gold eene taalkwestie) en zijn eigen
goetvinden te volgen, ik magh 't wel lyden. Zoo niet en
dat voor aanstoot gevreest wort, het veilighste dient dan
gekozen" 49 ). Toen de tijding hem bereikt had, dat Vondel
was overleden en „dat het d'Amsterdamsche Helikon heel
drok" had, schreef hij aan Brandt: „Hadde ik het by tyts
geweten, ik mocht eens beproeft hebben, of ik ook iet ver mogt , om den geest en de kunst des mans, die wy hoog
achten, te eeren, zonder aanstoot te geven" 50).
Hoe zeer geloofsijver eene billijke waardeering der kunst
belette, bleek ook toen in 1685 een treurspel van Asselijn
werd vertoond, getiteld De Dood van de Graaven Egmond
,en Hoorne. De dichter liet in dat stuk Alva en andere
Spanjaarden in scherpe bewoordingen hunne afkeuring uitspreken van de Hervorming. De overtuigde hervormden konden dat niet ongestraft laten geschieden. Dat Alva en de
zijnen zóó moesten spreken, wilde men hen ten tooneele
brengen, telden zij niet. Wat was hun de kunst waar het belang
van den godsdienst in het spel scheen te zijn? Dergelijke dingen
mochten volgens hen in geen geval in het openbaar en
straffeloos gezegd worden. Bene bezending uit den Kerke
verzocht Burgemeesteren dus de vertooning te verbie--rad
den en Burgemeesteren beloofden aan het verzoek te voldoen 51 ).
Indien wij het onderscheidingsvermogen der litteraire cri tiek in de XVIIe eeuw gering noemden, louter omdat zij
in sommige opzichten anders heeft geoordeeld dan de heden
dan zou dat slechts bewijzen hoe kort--dagscheritk,
zichtig wij waren; immers het laatste woord in dezen zal
ook niet door ons gezegd worden. In de 17de eeuw stelde
men sommige dichters hooger, andere lager, dan wij dat
nu doen. Hooft stelde Huygens het hoogst onder de Neder
dichters van dien tijd. Over Franciscus Martinius-landsche
schrijft hij in 1645 aan Barlaeus : dat by voor geenen van
onze Duitsche Rijmers ...... zouw behoeven te wijken,
wen het hem lustte zijnen geest aan de Poëzy te koste te
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leggen"; hij heeft zich echter , dat schrijvende, gehaast er
tusschen te voegen: ik zonder altijds den Heere van Zuilichem uit" "). Dat Hooft, zóó oordeelend, aan Vondel zelfs
niet gedacht heeft, kan men bezwaarlijk aannemen, want
hij laat er onmiddellijk op volgen: Vondel heeft een veirs
gemaakt enz.; doch hij stelde Vondel blijkbaar niet zoo
hoog als Huyghens, ook al waren Gys brecht , Gebroeders,
Jozef in Dothan en de bundel van 1644 reeds verschenen.
Het is bekend dat Brandt in zijne Lijkrede op Hooft Vondel
niet genoemd heeft onder de toen levende dichters van naam. Er
bestaan voldoende redenen om Brandt hier van „hatelijk
opzet" te verdenken 53); doch wat ook de oorzaak van dit
zwijgen moge geweest zijn, in allen gevalle heeft Brandt in
het volgend jaar getoond de verdiensten van Vondel als
dichter wel te kunnen waardeeren. In een proza-stuk, opgenomen in de uitgave zijner Gedichten, lezen wij o. a. al
wat nu noch dichten wil, mach nu wanhoopen om Hooft,
ja Vondel op duizendt passen te genaaken" 54 ). Uit dat bij-

gevoegde „ja Vondel" blijkt tevens, dat hij Vondel toen

lager stelde dan Hooft.
Vondel zelf stelde dichters als Anslo , De Decker en Antonides hooger dan de meeste hedendaagsche kenners onzer
literatuur het doen.
Uit deze en dergelijke gevallen mogen wij slechts de
gevolgtrekking maken, dat de toenmalige critiek een anderen
maatstaf aanlegde dan de hedendaagsche. Verder mogen
wij gaan , waar wij haar dichters hooren prijzen die reeds
in eerre volgende eeuw vergeten waren en hoog zien stellen
wat in later tijd steeds lager gedaald is zonder dat men in
de toekomst eenige rij zing mag verwachten. Zoo b.v. indien
wij rijmers als Heinsius, Rodenburg, Krul, Jan Vos en tal
van anderen hooren roemen; waar wij den boekhandelaar dichter Lescaille Cats niet slechts hooren prijzen om zijne
vroomheid dat ware begrijpelijk maar ook om zijn
„kunstigh" dicht" 55), Daar mag men spreken van het ge-
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ringe onderscheidingsvermogen der toenmalige critiek. Het
duidelijkst bleek dat wel in de verheerlijking van Vos' Aran
en Titus, door Van Baerle tegen zijne bedoeling zoo juist
gekenschetst in dezen regel van zijn lofdicht: Of maeckt
Euripides dit ongewoon getier ?" Wanneer wij nu stilstaan
voor dezen draak, opgezet in het rariteiten-kabinet onzer
literatuur, dan kost het ons moeite te begrijpen dat het geletterd publiek dit schepsel heeft bewonderd. Toch zijn de
oorzaken dier bewondering wel aan te wijzen. Aan Van
Baerle komt de twijfelachtige eer toe het stuk te hebben
ontdekt; zijn woord gold veel in dien tijd; hij troonde er
andere toongevers mede heen op wie het stuk veel indruk
maakte: Hooft, Vondel, Van der Burg en het succes
van het stuk was verzekerd. Maar hoe kon het zulk een
indruk maken op Van Baerle en de overigen? Het antwoord
luidt: in de eerste plaats doordat het in meer dan een opzicht eene sterke gelijkenis vertoont met den Thyestes van
Seneca 56); wel was Vondel begonnen zich van Seneca af
te wenden en het oog op de Grieksche tragici te richten,
maar voor de groote meerderheid van het geletterd publiek
bleef deze toch nog de tragicus. Van Baerle en anderen
zullen niet begrepen hebben, hoe een ongeletterd man als
Vos het Seneca zoo kon nadoen, hoe hij dezen zelfs kon
overtroeven. Dan, Vos sprak de taal van Huygens, Hooft
en Vondel, zooals Van Baerle aan Huyghens schreef 57 ).
Dat was maar al te waar, want gelijk wij reeds opmerkten er zijn in Aran en Titus tal van regels die bijna
letterlijk van Hooft en Vondel zijn overgenomen of waarin
hij hen heeft nagevolgd. Het groote publiek liet zijne oogen
verblinden door dat glansje van valsche steepen. Bemerkten
Hooft en Vondel zelf dat plagiaat niet? Hooft misschien wel,
doch hij was vrij onverschillig voor zijne eigene poëzie. Vondel
heeft het misschien niet eens bemerkt, de argelooze dichter
die immers in veel later tijd zoo trouwhartig zijne bewondering
uitte over Antonides' copieën van zijns meesters werk. En
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eindelijk, het stuk was een echt kijkspel, vol bloed, moord,
verminking en verkrachting, een gebraden prins, een gebakken
Moor, fakkellicht en lijken in een put. Voegt men daarbij
de ratelende groote woorden en de verzen hol - rommelend
als een leege ton die over straat wordt gerold, dan kan
men zich wel voorstellen dat dit drama een diepen indruk
maakte op gemoederen die het tegenovergestelde van geblaseerd waren.
Een paar jaar later ontdekte Barlaeus een nieuw meesterstuk: Brandt's Veynsende Torquatus. „De eerklock van
't Tooneel nu niet als Brandt en slaet" riep hij den jongen
dichter met een woordspeling toe 58). Wel bracht dit stuk
hem niet het hoofd op hol, gelijk Aran en Titus had gedaan, maar toch stelde hij het zeer hoog, terwijl het later al
spoedig is vergeten en nu door niemand meer wordt geprezen.
Dat een stuk als Aran en Titus bewonderd kon worden
ook door een geletterd publiek waarvan sommigen de halve
klassieke litteratuur van buiten kenden; dat die bewondering zóó eenparig is geweest dat toentertijd niemand,
naar het schijnt, een woord van protest heeft willen of
durven uiten, dat mag men zeker een merkwaardig feit
in de geschiedenis onzer litteratuur noemen 59 )• Wij zullen
ons wel wachten deze vergissing der critiek -- het is waarlijk
niet de eenige van dien aard een bewijs harer volslagen
onbevoegdheid te noemen; wij willen indachtig blijven aan
het woord van den dichter:
Doch , onbeproefden, zoo gij soms hier zege kraait,
Ziet toe! ons zwaklijk hoofd wordt vaak van minder dronken.

Doch indien het waar is dat eene critiek hooger staat
naarmate hare uitspraken over de litteraire werken harer
tijdgenooten langer in overeenstemming blijven met het
oordeel van de besten onder het nageslacht, dan mag men wel
beweren dat de litteraire critiek der 17de eeuw in vele
gevallen geen scherpen blik heeft gehad. Waar de critiek
een polemisch karakter vertoonde, daar was zij zelden of
10
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nooit fijn, gewoonlijk ruw of grof. Geen wonder in een tad
waarin kracht overvloedig doch fijnheid schaarsch was.
Hetzij men Bredero en Coster over Rodenburg hoort
spreken, of Vondel tegen Cats hoort aangaan, of de
schimpdichten leest op Vondel en Jan Vos het is
alles even grof, al is het waar dat er ook grof zout in
is. De pennestrij d gevoerd naar aanleiding van Asselyn's
Jan Klaasz is van nog minder allooi daar hier ook het
zout ontbreekt; er is slechts grofheid, platte verdachtmaking, personaliteiten, sectehaat, weinig of niets over de
kunst en dat weinige onbeteekenend; men scheldt om te
schelden. Van verscheidene litteraire veeten uit dien tijd
kunnen wij slechts het bestaan vermoeden, doch het zou
de moeite niet bonen ze alle te onderzoeken. Tengnagel
geeft hier eenige aanwijzingen. Zijn pamflet de geest van
Mattheus Gansneb Tengnagel in d'andere werelt s°) bevat
sommige uitdrukkingen omtrent Breeroo, Ooster, Starter,
Rodenburg, Vondel die ons van eenigen dienst kunnen zijn.
Overigens zijn het grootendeels onbegrijpelijke toespelingen
op allerlei rijmelaars. Leest men al die scheldwoorden, die
bedekte kleine hatelijkheden , al die uitingen van heimelijke
of openlijke ijverzucht, nijd en kwaadaardigheid, dan denkt
men aan het gezicht van een door de zonmicroscoop duioendvoud vergrooten waterdroppel, waarin allerlei klein ge
wemelt, zich verdringt en strijd voert.
-diert
Sommige rijmers waren, naar het schijnt, bevreesd voor
den grooten mond en de booze tong van dezen pamflettist.
In eene klucht uit het midden der 17de eeuw vraagt zekere
Haasje aan zekeren Hans van Tongen: „Sin jy een Poëet?
waerom sta je dan niet in de Linde-blaetjes?" Hij antwoordt
daarop o. a.:
-

0 daer staet soo menigh in — mochtense uytkoop doen met geit,
Sy souden haer niet lang beraen, maer de Schrijver met een bedancken 60).
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5 $) Versch. Nederd. Gedichten I, 105.
59)Of de pasquilten op Vos waarvan hij zelf melding maakt in zijne
klucht van Oene, ook den Aran en Titus raakten, weten wij niet. Eerst
later kreeg men een anderen blik op Vos; vgl. Dr. Worp's Proefschrift
bl. 108 volgg.
60)In de klucht van Hans van Tongen (a°. 1644).

Tweede Boek.

HET TOONEEL.

PLAATS VAN HET TOONEEL IN DE
MAATSCHAPPIJ.
Invloed van het Tooneel. Blik op de geschiedenis van den Schouwburg. Vijanden van het Tooneel. Maatregelen van den Kerkeraad. Ds.
Wittewrongel en zijne Oeconomia Christiana. Kerkeraad tegenover
Burgemeesteren.

In het leven van de Amsterdamsche burgerij uit den aanvang
der 17de eeuw besloeg het tooneel een veel grooter plaats dan
het nu inneemt. Wat nu wordt gedaan door het hedendaagsch
tooneel , door middelbaar en hooger onderwijs, door lezingen
en voordrachten van verschillenden aard: belletristisch of
populair-wetenschappelijk, dat werd toen ten gehoore gebracht op de planken. Het Athenaeum Illustre mocht later
de wetenschappelijke vorming van een deel der burgerij aan
zich trekken, dat werd voor sommige tooneelschrij vers geen
beletsel hier en daar in hunne werken de uitkomsten der
wetenschap te, popularizeeren.
Toen was het tooneel inderdaad een machtig hulpmiddel
tot ontwikkeling en beschaving der burgerij, te machtiger
daar gedurende geruimen tijd de vertooners der stukken
geen afzonderlijken stand vormden, maar in voortdurenden
dagelijkschen omgang bleven met hunne medeburgers en
daardoor een levenden band vormden tusschen tooneelschrijvers en publiek.
De Schouwburg was toen niet vooral plaats van ontspanning en vermaak; dat was hij óók, maar de menigte zocht
en vond daar buitendien wat de tooneelschrijvers wel ge-
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neigd waren haar te geven: stichting en leering; dat het
tooneel eene leerschool moest zijn van deugd en goede zeden,
van wetenschap en beschaving, daaromtrent stemden de
meeste tooneeldichters overeen: Rodenburg en Breeroo,
Hooft, Vondel en Jan Vos, Asselyn en de mannen van Nil
Volentibus Arduum. Vroeg men van de klucht vooral dat
zij zou doen lachen , vele kluchtspeldichters maakten gebruik
van hun recht om lachend het publiek de waarheid te zeggen.
De burgerij die de stad niet dikwijls verliet om elders
haar genoegen te zoeken, of indien al dan toch niet voor
langen tijd, die weinig andere openbare vermakelijkheden
kende, wier eischee aangaande de vertooning van een stuk
niet hoog waren en die meerendeels aan het luisteren naar
een tooneelspel de voorkeur gaf boven eigen lectuur, be
zocht den Schouwburg trouw. Voor zulk een publiek werkten de tooneelschrij vers gaarne en het is geen wonder dat
er zulk een rijk repertoire van oorspronkelijke stukken bestond; een rijkdom die nog werd vermeerderd door eene
menigte vertaalde stukken. Slagen als tooneeldichter, door
middel van het drama invloed oefenen op het publiek, dat
was voor menig schrijver de hoogste eerzucht en het is begrijpelijk dat men elkander de heerschappij ten tooneele betwistte. Zoolang in den aanvang der 17de eeuw Lavendel
en Egelantier eendrachtig naast elkander werkten, ieder op
zijn tooneel, was er geen strijd; maar het duurde niet lang
of verschil van inzicht , ook omtrent den weg dien de tooneeldichter moest volgen , deed eene scheuring ontstaan in
den Egelantier: Breeroo en Coster stonden ook als tooneelschrijvers tegenover Rodenburg. De stichting van den eersten
Amsterdamschen Schouwburg in 1637 bracht eenheid, maar
na eenigen tijd werd het de vraag, wie daar zou heerschen
Jan Vos of Vondel en ook later zien wij steeds strijd, tusschen Blasius en Meyer, tusschen Asselyn en de mannen
van Nil Volentibus, totdat de regenten van Weeshuis en
Oude-Mannenhuis, liefdadigheidsgestichten welker inkomsten
-
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voor een deel uit de opbrengst der voorstellingen bestonden ,
het geharrewar moede werden en den Schouwburg verhuurden aan pachters. Ook die regeling bleek niet te voldoen
en derhalve namen de Regenten het bestuur zelf weer in
handen, maar droegen de leiding der zaken op aan twee
directeuren; Bernagie en Pluimer waren de eersten die dien
post vervulden.
Had het tooneel onder de Amsterdamsche burgerij vele
en warme vrienden, het vond in de calvinistische predikanten heftige vijanden die vooral gedurende de eerste helft
der 17de eeuw veel invloed hadden. Dat en waardoor het
consistorie en de poëten als vijanden tegenover elkander
stonden, zagen wij reeds in een vorig hoofdstuk. Het is
wel begrijpelijk dat de predikanten hunne aanvallen vooral
op het tooneel richtten; zij zagen terecht in dat de tooneelen van Academie en Schouwburg spreekgestoelten waren,
gelijkstaande met hunne kansels waar het gold invloed te
oefenen op de burgerij en zij waren overtuigd dat de invloed
van het tooneel verderfelijk was.
Reeds in den aanvang der 17de eeuw had de Synode zich
beklaagd over de rederijkersspelen, „omdat zij Gods woord
met lichtvaardigheid en spot voor het volk misbruikten;
omdat zulke spelen van de heidenen afkomstig en bij de
Israëlieten zoowel als in de apostolische kerk onbekend
waren" 1 ). En later vinden wij de predikanten ook te Amsterdam telkens als wachters op de muren van hunne veste
indien zij deze bedreigd achtten.
Gedurig zien wij bezendingen van den Kerkeraad bij
Burgemeesteren met het verzoek de vertooning van een of
ander stuk te verbieden; nu eens geldt het Costers Iphigenia waarin de predikanten persoonlijk werden aangevallen,
dan eens Vondels 'Gysbrecht om het Katholicisme dat er zich
in openbaarde, dan weer Lucifer om de ,,onheilige, onkuische, afgodische, valsche, en gansch stoute dingen" die
men in dat stuk vond. In 1682 en 1683 ergerden de Men.
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nisten zich aan de vertooning van Asselyn's klucht Jan
Klaasz en wisten van Burgemeesteren te verkrijgen dat het
stuk tot nader order niet gespeeld zou mogen worden; meer
dan een pamflet tegen den schrijver lokte het uit en deze
bleef het antwoord niet schuldig 2 ).
Ook in geschrifte voerden de predikanten den strijd. Feller
aanval had het tooneel niet te doorstaan dan dien van den
predikant Wittewrongel in zijne Oeconomia Christiana 3 ).
Op menige plaats van dit merkwaardig boek blijkt duidelijk
wat de calvinistische predikanten van dien tijd eigenlijk in
het tooneel afkeurden. Zoo veroordeelt de schrijver als
„sondige ydelheden ende onvruchtbare wercken der duysternisse" de schouwspelen, „die by de blinde Heydenen seer
gemeen geweest zyn; daer in sy de deugden ende fouten,
de versierde miraculen van hare valsche Goden ende haren
Heydenschen Afgoden - dienst tot verwonderinge ende navol
vertoont hebben" 4 ). Het gansche tooneel was, volgens-gine
Wittewrongel, uit den Booze. Naar aanleiding van de door
hem terloops aangeroerde vraag of Thespis dan wel Aeschylus
de uitvinder der tragedie moet geacht worden, zegt hij:
„Daer is ons weynig aengelegen van wien dit quaet synen
eersten oorspronck heeft gehadt: Dus veel is altijdt seecker
dat de Duyvel haren Meester is geweest" 5 ). Dezelfde mee ning had Trigland veel vroeger ten opzichte van de gansche
poëzie verkondigd, ten minste indien wij Vondel mogen
gelooven die in zijn Decretum Horribile (1631) schreef:
Nu sal Trigland den stoel aen spaenders stucken kloppen,
En met sijn' spreucken dees' Godloose breucken stoppen.
Hy bulckt : de Poesy die bid den Duyvel aen,
Den baerelij eken Droes.

De stof der toenmalige tooneelstukken werd door Wittewrongel veroordeeld in scherpe bewoordingen. Wij lezen:
„Indien wy op de ghemeene stoffe die in oase heden daeghsche Kamerspeelen gehandelt wordt oock sullen sien:
die is soo grouwelick in haer selven dat alle vroome ghe-
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moederen daer van een afkeer ende grouwel moeten hebben.
Want die is in 't gemeen geyl ende dertel, vol onkuysheydt , wreet, bloedigh, meest ontleent uyt de Heydensche
Comedien ende Tragedien, die vol superstities , grouwelicke
afgoderyen, Godts lasteringhen ende versierde fabelen ende
leugenen zijn. Ofte soo die van nieuws door eenige Componisten ter occasie van hetgene dagelicks in de Wereldt
omgaet by malkanderen wert gheraept, 't is soo vol beschimpinghen ende bespottinghen van Religie ende Godsdienst , ende van diegene die deselve lief hebben, dat sy
onder versierde namen de Persoonen ende hare daden,
schandelicken doorstrij eken ende niet dan galle ende bitterheyt met volle beckens uyt- werpen.

Ende soo wy eens ghenootsaeckt souden werden om den
dreck van die bladeren om te roeren, de welcke sulcke
bly -ende treurspelen in sich begrypen, die de ghemeene
stoffe van ons Schouw -burgh zijn, de selve sonde soo grouwelicken stanck van haer geven dat wy ons versekeren ... .
dat alle vroome herten daer van souden walghen. Wy en
noemen hier geene. Maer den inhoud van dien is soo wel
bekent dat die de selve maer en leest en met een opmerckende
ende onpartydighe ooge doorsiet, sal terstond wel konnen
mercken , dat de Autheuren van dien ghemeenlick niet
anders en beoogen als dat sy vroome Regenten van den
staet ende yverighe Predicanten in de Kercke ende derselver Persoonen of beroepinghen hier en daer in soecken
deur te strijcken. Behalven dat de ghemeene stoffe dickmaels
gantsch ergerlick , al te stout, onheyligh, onkuysch, valsch ,
ende noch meer superstitieus ende afgodisch is" ").
Dat ook het kluchtspel geen genade vond voor de oogen
van dezen strengen rechter, laat zich begrijpen. Het was
echter niet alleen ' de onzedelijkheid van vele kluchten die
hem ergerde, maar ook dat men er openlijk voor gek speelde:
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„Men speelt er opentlick de geck ende de Sot alsof men
den Duyvel in spijt van den Schepper eenigh vermaeck wilde
aendoen" 7 ). Echter beweerde Wittewrongel: Wy en ver
ende Dichtkunst niet"; dat voortreffelijke-achtendPoëzy
en geleerde mannen comedies en tragedies hebben geschreven , „die by vele met goede stichtinge gelesen zijn" —
hij wil het niet ontkennen. Men is nieuwsgierig hoe hij, na
zich zoozeer bloot te hebben gegeven, zich zal dekken tegen
de opmerking dat hij het dan eens moet zijn met de voorstanders der vertooning van goede tooneelstukken. Dat kost
onzen predikant, ervaren in de dialetiek gelijk de meeste
zijner toenmalige collega's, echter niet veel moeite. Het
schrijven van goede tooneelstukken dat is niet verkeerd,
erkent hij ; maar die stukken te spelen ....... dat is heel
iets anders: want van het schrijven tot het spelen te be sluyten , dat gevolgh en deught niet...... 't Is wat anders
een stichtelicke Comedie ofte Tragedie te dichten ende die
te lesen, als de selve op een Heydensche Wyse met soo
veel toestel tot vleeschelick vermaeck om geld te spelen" 8 ).
Waarlijk, een benauwde kat doet benauwde sprongen! Want
hoe eene stichtelijke tragedie, bestemd om vertoond te
worden , door de vertooning die immers juist veel krachtiger werking doet dan de lezing een slechten invloed
zou oefenen, dat kon slechts door hen beweerd worden ,
die in eene algeheele veroordeeling van het tooneel het
eenige middel zagen ter bestrijding van hetgeen zij daarin
,

verkeerd achtten.
Vondel die in dit boek was gekenschetst als „een leeraer
,der leugenera , een voorplanter van alle ydelheyt, lichtveer digheyt ende Heydensche goddeloosheyt" mocht in het voor 'bericht zijner treurspelen Salmoneus en Faëton, in zijn Tooneelschilt en elders eene „pleitrede voor het tooneelrecht"
houden en uitvaren tegen den „gemelycken aert ...... .
ongerust uit zijnen donskeren pruilhoeck met donckere en
norsse winckbraeuwen grimmende" 9 ) dat bracht de te-
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genpartij niet tot andere gedachten. Toen in Februari 1666
de nieuw ingerichte Schouwburg na een half jaar gesloten
te zijn geweest weer geopend zou worden, vaardigde de
Kerkeraad onmiddellijk een predikant en een ouderling af
om Burgemeesteren hun leedwezen over dien maatregel
mede te deelen en hunne gevoelens dienaangaande bloot te
leggen. Het baatte den Kerkeraad echter niet veel. „ Wij
zijn de wachters op den toren" mochten Ds. Lupenius en
zijn ouderling zeggen, Burgemeesteren antwoordden snedig:
dat de torenwachters niet mochten blazen als op ordre ende
in maniere, door Haer Edelen den wagters voorgeschreven" 10).
Dat antwoord had nog andere verdiensten dan die der snedigheid: het wees zeer juist het standpunt aan dat de Overheid
wenschte in te nemen ten opzichte van kerkelijken geloofsijver en kerkelijke heerschzucht. Dat Burgemeesteren aldus
handelden louter uit vrijzinnigheid , acht ik niet waarschijnlijk; aannemelijk daarentegen dat zorg voor de kassen der
Godshuizen een hunner drij fveeren is geweest, zucht tot
handhaving van hun gezag een andere. Doch welke ook de
redenen hunner handelwijze mogen geweest zijn, zeker schijnt
het mij dat deze handelwijze aan de bevordering van ware
vrijheid en vrijzinnigheid ten goede is gekomen.
Ware de wensch van den Kerkeraad: de Schouwburg
voor goed gesloten vervuld, dan zou aan de burgerij
an dien tijd eene kweekplaats van geestesbeschaving en
gemoedsontwikkeling zijn ontnomen; eene instelling opgeheven die beter dan eenige andere van dien aard in staat
was een langzaam zinkend volk op te houden door telkens
hernieuwde verlevendiging van een grootsch verleden; de
toegang versperd tot een spreekgestoelte waar groote dichters , tolken van het hoogste en beste in hun volk , tot de
burgerij konden spreken; een gebouw gesloopt of ten minste
waardeloos gemaakt, binnen welks muren de Amsterdammers van tijd tot tad heilzame ontspanning vonden en het
besef gekweekt werd van eenheid ook nog in andere zaken
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dan godsdienst alleen. Wie billijk wil zijn, moet erkennen
dat vele kluchten gemoed en geest der toehoorders eer vergroofd en bezoedeld dan verfijnd of beschaafd moeten heb hen ; doch dit nadeel, dat trouwens niet zóó groot was als
de predikanten het voorstelden, werd ruimschoots vergoed
door den gunstigen invloed dien het tooneel in andere opzichten oefende.
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AANTEEKENINGEN.

1) Zie Prof. Rogge's TJtenbogaert, I, 109 volgg.
2) Vgl. hierover het stuk van Dr. Worp in Tijdschr. v. Ned. Taal en
Lett., 4de Jaargang.
3) Eerste uitgave van 1655; ik gebruikte de tweede uitgave van 1661.
4) T. a. p. b1. 1169.
5) T. a. p. bi. 1171.
6) T. a. p. bl. 1174 —1175.
7) T. a. p. bl. 1182.
8) T. a. p. p. 1186 volgg.
9) Vondel (ed. Unger) 1660-1662, bl. 187.
lo) Zie het verhaal in: Het Amsterd. Tooneel van 1617-1772 door
C. N. Wybrands , bl. 122.
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II.
ONTWIKKELINGSGANG VAN HET DRAMA.
Continuïteit tusschen het middeleeuwsch drama en dat der 17de eeuw.
Nieuwe elementen in het drama. Klassiek en middeleeuwsch drama. In
vloed van het klassiek drama (Seneca) ; van het Fransche (Gamier?); van
het Engelsche (reizende tooneelisten. Shakespeare) ; van het Spaansche
(Lope de Vega. Calderon). Invloed der Grieken op Vondel. Isaac en Jan
Vos tegen de Oudheid. Nil Volentibus Arduum.
,

Gelijk wij hebben gezien, bestond er tusschen de Amsterdamsche tooneelschrij vers dier dagen weinig of geen
verschil van meening ten opzichte van de vraag: wat men
door middel van het tooneel moest bereiken; het tooneel
leerschool van deugd en goede zeden, van wetenschap en
beschaving dat was aller ideaal. Niet zoo eenstemmig
waren zij waar de vraag werd gesteld, welken weg men
moest volgen om dat ideaal voor zoover mogelijk te ver
daar liepen de voorgestelde wegen uiteen. Dat-werklijn;
verschil van inzicht heeft ontwikkeling van het drama langs
verschillende wegen ten gevolge gehad.
Willen wij het drama in zijn loop op die wegen gadeslaan,
dan moeten wij trachten een antwoord te vinden op deze vragen:
wat had het drama der 17de eeuw aan wezenlijke bestand deelen overgehouden uit een vroeger tijdperk ; welke invloeden hebben er op gewerkt; welke wijzigingen zijn daardoor
gebracht in zijn vorm en zijn wezen.
In meer dan een opzicht is het drama der 17de eeuw
eene voortzetting van het middeleeuwsch drama, vooral van
dat uit de eerste helft der 16de eeuw. Die continuiteit openbaart zich 1 0 in de gelijkheid of overeenkomst der behan.
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delde stoffen: bijbelsche verhalen als die van Jozef , Simson,
David, Salomo, Jephta werden tot tooneelstukken verwerkt
door middeleeuwsche schrijvers evenzeer als later door Abraham de Koning en Vondel; stukken welker onderwerp ontleend was aan de Oudheid vond men ook reeds in de tooneellitteratuur der latere middeleeuwen ; ridderromans en novellen
werden in de middeleeuwen als in de 17de eeuw gedramatizeerd.
2 0 in de wijze waarop de stof verdeeld is: de middeleeuwsche drama's bestaan gewoonlijk uit eene reeks van los
samenhangende tooneelen die meer op dan uit elkander
volgen; dezelfde eigenaardigheid kan men waarnemen in
de stukken van Kolm en De Koning, in Vondels Pascha
en Hierusalem Verwoest, in verscheidene stukken van Rodenburg en anderen.
3 0 . Het komisch tusschenspel dat men in de meeste middeleeuwsche tooneelstukken aantreft, in bijbelsche en heiligenspelen evenzeer als in spelen van zinne, klassieke en
romantische spelen, wordt gevonden ook in de tragi-comediën
van De Koning, Breeroo, Starter, Kolm, Voskuyl.
4 0 . Het overwegend verstandelijk element, zich openbarend
in de zucht tot redeneeren en betoogen, waardoor vooral de
middeleeuwsche spelen van zinne zich onderscheidden, vindt
men in menig stuk van Rodenburg en Vondel, ook bij Hooft
en anderen terug.
5 0 . De allegorie, dat bewijs van dramatisch onvermogen
in dichters die nog niet den levenden mensch in zijn handel
-en wandel konden afbeelden , kwam veelvuldig voor in het
middeleeuwsch drama, vooral in de spelen van zinne; maar
ook in sommige stukken van de Lavendel, in Hoofts Gerard
van Velzen , in zij ne Ta f elspelen , in Rodenburgs stukken en
elders vindt men haar aanwezig.
Mag men derhalve wel aannemen dat er continuïteit is
tusschen het drama der 17de eeuw en dat van een vroeger
tijdperk, aan den anderen kant mag men niet voorbijzien
.

-

-

,
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dat op de meeste der aangewezen punten verschil naast de
overeenkomst valt op te merken. Er is gelijkheid in de ver
stoffen; echter ook dit verschil: dat de middeleeuwsche-werkt
dichters hunne stof zoowel aan het Oude als aan het Nieuwe
Testament ontleenden, terwijl de dichters der 17de eeuw,
minder naïef dan hunne voorgangers en schroomvalliger
waar het heilige stoffe gold, het Nieuwe Testament ongerept lieten 1 ). In beide tijdvakken ontleende men stukken
aan de Oudheid , doch in de eerste helft der 1óde eeuw
waren het de verhalen van Pyramus en Thisbe, Mars en
Venus, Narcissus en Echo, Pluto en Proserpina, Eneas en
Dido, die de tooneeldichters aantrokken , stukken waarvan
liefde de spil is de latere tooneeldichters behandelden
verhalen als die van Ith ys , Polyxena, Salmoneus, Faëton,
meer geschikt dan de eerstgenoemde om, in overeenstemming met de theorie van Aristoteles en de practijk van
Seneca , schrik en mededoogen te verwekken.
De ridderromans die men dramatizeerde waren in de middel
niet zelden Karel-romans: wij weten dat er tooneelstuk--euwn
ken bestaan hebben over den strijd bij Ronceval, Floris en Blance floer , de vier Heemskinderen ; in latere tijden gaf men de
voorkeur aan de Amadis-romans of andere , onder invloed
dier romans ontstane werken, zoo b.v. Breeroo's en Starters
stukken en Hoofts Granida.
Dat het drama der 17de eeuw verwant was met het middel
blijkt het duidelijkst uit de stukken van-euwschdram,
Abraham de Koning, een Zuidnederlandsch rederijker, welke
waarschijnlijk alle uit het eerste kwart der 17de eeuw dag
Achabs Treurspel b.v., dat in 1608 geschreven-tekn.I
is 2 ) , komen allegorische personages voor als: Rust-zoeckende
Oudtheyt, Voorzichticheyt en Gherechticheyt ; een paar
sinnekens , Verkeert Oordeel en Dwaes Voornemen, die de
rol spelen van duivels; er geschieden voortdurend vertooningen ; het spel wordt telkens afgewisseld door een kluchtig
tusschenspel in de volkstaal; een personage, Valsche Gheest,
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verhaalt ons dat hij voor Gods troon geroepen is om mede
te beraadslagen over de beste wijze om Achab ten val te
brengen; van tijd tot tijd vinden wij een rondeel in den dialoog.
Herinneren al deze verschijnselen ons de middeneeuwen ,
er zijn andere waaruit blijkt dat wij de middeleeuwen achter
ons hebben: er is eene verdeeling der stof in handelingen;
de alexandrijn is, uitgezonderd in de tusschenspelen, de
gewone versmaat; de namen Choor en Rey raken in zwang
voor liederen aan het eind eener handeling of elders in het
stuk geplaatst, hoewel men van het wezen der koren blijkbaar nog niet veel begrip heeft. De meeste dezer nieuwigheden treft men reeds in eenige in het laatst der 16de
eeuw grootendeels buiten Amsterdam vervaardigde stukken
aan 3 ) ; misschien mag men hier aan invloed van Frankrijk
denken, ook omdat de dichters dezer tooneelstukken grootendeels Zuidnederlanders waren.
In elk geval blijkt uit het voorkomen dezer nieuwigheden,
dat het oude drama reeds kort vóór den aanvang der 17de
eeuw eenige veranderingen had ondergaan, zij het ook dat
die veranderingen slechts den uiterlijken vorm raakten.
Langzamerhand zouden die veranderingen talrijker en gewichtiger worden, zich niet tot den vorm bepalen maar
zich ook tot het wezen uitstrekken. Die ontwikkeling van
het drama was niet louter innerlijk, nam haar weg niet
louter van binnen naar buiten , maar werd veroorzaakt door
velerlei invloed. Onder die invloeden moeten wij het oog
richten vooral op dien van het klassieke drama en dien der
buitenlandsche dramatiek met name : de Fransche, de Engelsche en de Spaansche. Die vier invloeden zijn niet alle
gelijksoortig. Het Fransche drama stond bij den aanvang
van ons tijdvak reeds sedert eene halve eeuw onder den
invloed van het klassieke drama , bleef gedurende de gansche
17de eeuw onder dien invloed en vertoonde in menigen trek
van zijn wezen overeenkomst met het klassieke drama, vooral
met dat van Seneca , al vormde het zich een eigen nationaal
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karakter. Het drama van Engelschen en Spanjaarden daarentegen had, hoewel de invloed van het klassieke drama ook
daar te bespeuren valt, in menig opzicht zijn nationaal
middeleeuwsch karakter behouden. Men mag derhalve den
invloed van het Fransche en dien van het klassieke drama.
gelijksoortig noemen, evenzeer dien van het Engelsche en
dien van het Spaansche drama; deze twee soorten van invloed stonden tegenover elkander als idealisme en realisme.
Het klassieke drama geeft het leven gestylizeerd : de lijnen
verfraaid, veredeld, in overeenstemming gebracht met het
individueel levensideaal van den dichter. Wij verkeeren er
onder hoogere wezens of voorname personages: goden, heroën,
vorsten , in paleizen en hoven; het lagere leven heeft er
slechts eene beperkte plaats, de lagere standen eveneens.
Zulk eene stof , verwerkt tot een welgesloten afgerond geheel, harmonieus geëvenredigd in zijne deelen, met zorg
en kunst bewerkt, was voor den toeschouwer een lust der
oogen en ooren en veroorzaakte misschien minder overweldigende maar zeker zuiverder en dieper aandoeningen van
schoonheid bij hem die het stuk las.
Het middeleeuwsch drama gaf het leven in al zijne tegenstellingen: hoog en laag, god en duivel, heilige en booswicht, edelen en dorpers. Het lagere leven beslaat er evenveel plaats als het hoogere of verdringt het; de lagere
standen wijken niet voor de hoogere. Er is geene eenheid
maar eene reeks van los samenhangende tooneelen; aan de
bewerking is gewoonlijk weinig zorg besteed, litteraire waarde
heeft zulk een stuk meer dan eens, doch de dichter heeft er niet
naar gestreefd; alles is berekend op de vertooning 4 ).
Uit den aard der zaak stond het nationale drama te
onzent , welks continuïteit met het middeleeuwsche wij hebben
aangetoond, op dezelfde lijn als het Spaansch-Engelsch nationale en tegenover het klassieke drama. Van het laatste
was het gescheiden door een stroom die slechts door eene
zekere mate van ontwikkeling en geleerdheid overbrugd kon
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worden. Vandaar dat tooneeldichters als Kolm en De Koning,
Breeroo, Starter, Jan Vos en anderen den invloed van het
klassieke drama slechts in geringe mate hebben ondervonden,
terwijl die van het Spaansch-Engelsche drama vooral bij Jan
Vos zeer duidelijk te bespeuren valt. Daarentegen zien wij
den klassieken invloed sterk in de drama's van Coster ,
Hooft , Vondel, al zijn daar ook sporen van den anderen
invloed zichtbaar. Welke der twee tegenovergestelde richtingen een tooneeldichter zou volgen, werd niet alleen door
de mate zijner ontwikkeling en geleerdheid bepaald; ook
aanleg en neiging wierpen hier gewicht in de schaal: Rodenburg b.v. kende, naar het schijnt, wel Latijn en mag
zeker wel een ontwikkeld man genoemd worden; toch zien
wij den invloed der buitenlandsche dramatiek in niemands
werk sterker dan juist in het zijne.
Wij hebben nu gezien in hoever het drama der 17de eeuw
verwantschap toont met het middeleeuwsche en aan welke
invloeden het gedurende zijne ontwikkeling was blootgesteld.

Thans zullen wij trachten de werking dier invloeden duidelijk
te maken.
Het klassieke drama eischt onze aandacht het eerst: zijn
invloed heeft zich het vroegst en het sterkst doen gevoelen;
met name geldt dat van de op Seneca's naam staande drama's,
welker invloed vooral gedurende de eerste helft der 17de
eeuw zeer sterk is geweest. Van den omvang, de kracht
en de werking van dien invloed hebben wij nu eene voor
s). Voordat wij echter trachten deze voorstelling-steling
kortelijk te schetsen , moeten wij een antwoord vinden op
de vraag: wat bewonderden onze voorouders zoo zeer in die
tooneelstukken of om welke redenen stelden zij den dichter
daarvan zoo hoog? Gaan wij de oorzaken en redenen dier
bewondering na, dan valt ons oog in de eerste plaats op de
stof en den inhoud der bedoelde stukken. Het schrikwekkende, het bloedige der stoffen maakte diepen indruk op
menschen wier gevoel nog niet verfijnd was, op zenuwen
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die sterke prikkels, op gemoederen die zware schokken
noodig hadden, zouden zij aangedaan worden. De leer der
Stoa die op verscheidene plaatsen in die drama's verkondigd
wordt, was onzen voorouders reeds sinds de 16de eeuw sympathiek ; zij hadden ontzag voor Seneca's geleerdheid, zoo
kwistig hier en daar gestrooid; voor zijne psychologische
kennis, uitblinkend vooral in kernachtige sententie's s). Maar
ook in den vorm , in de bewerking was veel wat zij
bewonderden: de steeds terugkeerende verdeeling van een
stuk in vijf bedrijven,, waarvan vier besloten werden door
een koor, maakte indruk in een tijd toen de meesten
regelmaat hooger stelden dan harmonie; in den dialoog trof
hen het edele der omgangstaal, de kunst der dialectiek; telkens
werden zij verrast en geboeid door eene diepzinnige bespiegeling , eene fraaie natuurschildering, eene welgeslaagde persoonsbeschrij ving, tal van vergelijkingen en tegenstellingen 7 ).
Of die geleerdheid en die vergelijkingen daar op hare
plaats waren, of de bespiegelingen pasten in den mond van hem
of haar die ze ten beste gaf, of er nog onderscheid bestaat
tusschen gezwollen en vol, kolossaal en grootsch, hoogdravend en verheven, pathetisch en gevoelig -- dat waren
vragen die men zich, op eene enkele uitzondering na, niet
stelde. Vergelijkt men Seneca's werk bij dat van de te onzent
meest bekende buitenlandsche dichters der 16de en 17de eeuw,
en laat men gelijk hier behoort de vraag rusten wat
hij aan zijne Grieksche voorbeelden te danken had , dan
staat hij inderdaad hoog en is het alleszins te begrijpen dat
men hem bewonderde en navolgde.
De kennismaking met Seneca's tooneelwerk heeft de ontwikkeling der dramatische kunst te onzent in menig opzicht
bevorderd. Zijne drama's het eerst hebben de grootheid van
het klassieke drama geopenbaard aan de Nederlanders der
17de eeuw die nog niet in staat waren den grootschen een voud van een Sophocles te beseffen. Van Seneca hebben
onze tooneelschrij vers geleerd te streven naar eenheid in
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hun werk , zij het ook dat het voorloopig slechts uiterlijke
eenheid was; naar waardigheid van toon; grootschheid van
voorstelling; fijnheid van uitdrukking; levendigheid van dialoog . Juist doordat deze eigenschappen gewoonlijk in het
overdrevene bij hem voorkomen, kon een ongeoefend oog
ze beter onderscheiden. Aan den anderen kant moet erkend
worden dat Seneca's invloed in sommige opzichten nadeelig
heeft gewerkt: de dramatici te onzent heeft verleid als de
hoogste kunst te beschouwen wat daarvan slechts den schijn
had; hen heeft gestijfd in hunne neiging om geleerdheid te
verwarren met poëzie; om ons te onthalen op eindelooze
debatten tot wij hunkeren naar een daad. Er zou meer van
dien aard zijn te noemen, doch naar mijne meening niet
zooveel of de voordeelen van Seneca's invloed zouden altijd
zwaarder blijven wegen dan de nadeelen.
Behalve rechtstreeks oefende Seneca misschien nog middel lijk invloed door liet werk van een zijner leerlingen en navolgers , den Franschen treurspeldichter Robert Garnier. Hooft
kende misschien de stukken van dezen tooneelschrij ver en
volgde hem misschien na in een reizang van zijn Gerard van
Velzen 8 Dat ook in een van Vondels eerste drama's Flierusa1 em Verwoest Garnier's invloed vermoed wordt, is bekend.
Misschien bepaalde zich die invloed niet tot het uit de verte
navolgen van eenige coupletten of periodes zijner stukken;
het komt mij niet onwaarschijnlijk voor dat sommige eigenaardigheden van onze drama's uit den aanvang der 17de eeuw:
de indeeling in vijf bedrijven die besloten worden door een
koor, de alexandrijn als doorloopende versmaat, de waardigheid of het streven naar waardigheid van toon, mede te
danken zijn aan den invloed der Fransche treurspelen.
Het nationale drama te onzent had zeker meer ver
realistische drama van Engelschen en-wantschpme
Spanjaarden dan met het klassieke drama van Seneca en
Garnier; toch had ook het eerstgenoemde verscheidene
eigenschappen welke ons drama ontbraken en viel er voor
).
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de Amsterdamsche tooneeldichters veel te leeren van hunne
Engelsche en Spaansche -voorgangers en tij dgenooten. Toen
Breeroo in zijn Moortje (1615) melding maakte van de ver
reizende acteurs die hier te lande-tonigedrElsch
sedert het eind der 16de eeuw plaats vonden, had de dra
kunst in Engeland reeds een hoogen trap bereikt,-matische
had zij tal van meesterstukken geleverd en daaronder eenige
die tot het beste in de wereld-litteratuur behooren. Wat het
aangrijpende der stoffen en den indruk der felle hartstochten
betreft, oefenden deze stukken een dergelijken invloed als
die van Seneca , echter zal die invloed veel sterker zijn
geweest daar men deze stukken immers zag vertoonen terwijl
Seneca's invloed vooral door de lezing zijner stukken moest
worden teweeggebracht. In den aanvang zal het misschien
vooral de stof zijn geweest die invloed oefende; immers,
kennis van het Engelsch was toentertijd niet het eigendom van velen; later schijnt daarin eenige verandering te
zijn gekomen: wij vinden ten minste vertalingen en hewerkingen van Engelsche stukken in 1638, 1650, 1651, 1652;
toen zullen ook de vormkracht van sommige Engelsche dichters, de hooge waarde hunner poëzie en hunne karakter
meer invloed hebben geoefend 9 ).
-schilderngmof
Rodenburg, in wien zich de invloed van het buitenland als
verpersoonlijkt , was zijnen landgenooten hier vooruit. Reeds
in 1618 gaf hij in zijn Wraeck-gierigers Treurspel eene bewerking van een Engelsch stuk 10 ). Ook acht ik het niet
onwaarschijnlijk dat hij in Amsterdam of elders stukken als
Hamlet en Macbeth heeft zien vertoonen; wij weten dat het
eerste stuk op het repertoire der Engelsche tooneelspelers
stond 11 ). Het duidelijkst en het sterkst openbaart zich de
invloed der Engelsche tragedie in Aran en Titus van Jan
Vos, waarin deze eene bewerking heeft geleverd van het
Shakespereaansche stuk dat hij waarschijnlijk door eene ver toonin g had leeren kennen. Dat in Brandts V einzencde Torquatus de invloed van Hamlet en in Gramsbergens Hertog
.
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van Pierlepon die van Midsummernights-dream te bespeuren
valt, is bekend 12).
Ook de zoogenaamde zingende kluchten die vooral gedurende de eerste helft der 17de eeuw hier te lande in zwang
waren o. a.: Fonteyns Sullemans soete vryagie, Jan van
Arp's Droncke Goosen, Pekelharing in de kist van Isaac Vos,
zijn ontstaan onder den invloed van Engelsche tooneelspelers
en muzikanten 13).
Men weet niet of Vondel de werken van Shakespeare
gekend heeft; hij noemt den naam van den Engelschen
dichter nergens, doch dat feit alleen .zou weinig bewijzen.
Naar ik meen, bestaat er grond om te vermoeden dat
hij een of meer stukken van den grooten dichter heeft
zien vertoonen. De grond voor dat vermoeden bestaat uit
eenige toespelingen in zij ne werken. Zoo lezen wij in Palamedes (vs. 1407-1409):
Oock schuylt by voor de poegnerts vry,
Die achter de tapissery,
Den man van staet het lijf ontseggen.

Op wien anders doelen deze regels dan op den staatsman Polonius die, verborgen achter een hangtapijt, door
Hamlet wordt doorstoken ? Op Hamlet doelen misschien
ook deze regels uit Samson, al is het mogelijk dat zij betrekking hebben op een ander stuk (vs. 672 vlgg.) :
Men ziet een hof verwildert ,
Verwart en overendt, geverft met prinsenmoort,
Daer wort van schennisse en wraeckgierigheit gehoort.
Men ruckt gekroonden en gezalfden van hun stoelen.

Dat zij op een stuk van Shakespeare doelen, daarvoor
pleit dat Vondel op deze regels onmiddellijk eene lofrede
laat volgen op het schilderen der hartstochten, iets waarin
immers juist Shakespeare uitmuntte 14 ). Eene vrij duidelijke
toespeling op Richard III bevatten misschien deze verzen uit
de Bespiegelingen van God en Godsdienst (IV, 405-408):
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Daer Godt de vierschaer spant, en pij night den tiran,
Die op dit zachte bed geene oogen luieken kan,
Terwijl by 's nachts, van schrick gedootverft, bleecke schimmen
Van d'omgebroghte schaer hem gruwzaem aen ziet grimmen.

Heeft Vondel Shakespeare's stukken gekend, dan moet
hij veel daarin „droomera" en „ydle vonden" hebben geacht,
al zal hij later misschien, ontwikkeld door de kennismaking
met de Grieksche tragedie, geleerd hebben de waarde
van Shakespeare's karakterschildering op haren vollen prijs
te stellen 5 ). Doch zoolang wij Shakespeare's invloed op
Vondel slechts kunnen vermoeden , mogen wij dien niet als
een factor in zijne ontwikkeling beschouwen.
Bij de overige schrijvers staat de invloed van het Engelsche drama vast , doch veel heeft hij niet te beteekenen.
Jan Vos heeft van Titus Andronicus vooral de groot
bloederige overgenomen. Is in den Veynzenden-sprakenht
Torquatus iets te bespeuren van het genie dat Hamlet schiep?
Ook maar een greintje van die diepe menschenkennis en
het meesterschap waarmede een karakter als van dat den
hoofdpersoon is geschilderd ? Heeft Gramsbergen iets gevoeld van de dolle genialiteit in de Midsummernights-dream ?
Dat Jan Vos door zijn Aran en Titus de wenschelijkheid
van handeling in een drama duidelijk heeft gemaakt, mag
als een voordeel van den Engelschen invloed worden beschouwd; doch te betreuren is het dat hij door dat stuk
tevens den smaak van het publiek heeft vergroofd, het
speculeeren op de hartstochten der menigte in zwang gebracht en haar vermogen om echt van namaak te onder scheiden, verstompt.
Handeling, afwisseling, levendigheid, drukte — dat waren
eigenschappen die door Rodenburg bewonderd werden in
het werk van den Spaanschen dramaticus, Lope de Vega,
wiens invloed op zijn tooneelwerk zich heeft doen gevoelen.
Niet de karakteristiek was voor Lope hoofdzaak, maar handeling; door allerlei incidenten, verwarringen, listen, weet
'
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hij die handeling te verwikkelen, zijn publiek in spanning
te brengen, hen ondertusschen te boeien door zijn levendigen, vluggen dialoog vol gevatheid en geest.
In Rodenburgs werken vinden wij een streven naar al
deze dingen; in meer dan een opzicht is het hem gelukt
zijn voorbeeld op niet onverdienstelijke wijze na te volgen.
Dat hij de stof van eenige zijner tooneelstukken aan Lope
te danken heeft, staat vast 16 ). Casundra , Jaloersche Studenten , Hertoginne Celia zijn bewerkt naar stukken van Lope
de Vega. Hij had den Spaanschen dichter echter voor meer
te danken , dat eerst door nauwkeurige vergelijking van
beider dramatischen arbeid aan het licht zal kunnen komen
en waarvan men nu slechts een deel kan vermoeden 17).
Evenals Lope's tooneelarbeid schijnt ook die van Ridder
Theodore verdeeld te kunnen worden in comedias de canna
y espada, comedias herolcas of comedias historia.l es en stukken
die aan het dagelijksch leven zijn ontleend. Ook Rodenburg
zocht zijne stof meermalen in de geschiedenis, ook in die
van zijn eigen land. Op menig zijner stukken is van toepassing wat een kenner der Spaansche literatuur van Lope's
comedias zegt: „blij spelen kan men deze stukken geenszins
noemen, want er komen talrijke moorden en tweegevechten
in voor; maar het zijn ook geen treurspelen , want zij loopen
gelukkig af en de gesprekken zijn meerendeels vol scherts
en gevoel, terwijl de handeling vooral door dwepende gelieven of door ondergeschikte komische personages wordt
verder gebracht 18). In Rodenburgs opvatting en voorstelling
der liefde is Lope's invloed duidelijk merkbaar; misschien
ook in kleinere trekken , zooals b.v. het bespotten van een
minnend paar door knecht en meid 19 ) , al treffen wij dat ook in
Breeroo's tragi-comediën en in een stuk uit de 16de eeuw aan"°).
Rodenburg had als dramaticus ongetwijfeld vele gebreken
maar ook ontegenzeggelijk zijne verdiensten: hem heeft Lope
de Vega een juisten blik gegeven op al wat de vertooning
van een stuk raakt, hem doen beseffen van hoeveel gewicht
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spanning en goede situátie's zijn , hem opgewekt in eenige
stukken het pad te volgen, ook reeds door Breeroo betreden met Lucelle en Moortje : de burgerij zijner dagen op de
planken te brengen in haar handel en wandel. Na Rodenburgs dood die waarschijnlijk kort vóór 1640 plaats vond,
hield het Spaansche drama niet op invloed te oefenen; integendeel tot kort na 1670 werden te Amsterdam voortdurend stukken vertoond die of rechtstreeks of door middel
van het Fransch uit het Spaansch vertaald waren 21). Op den
smaak van het publiek hebben die stukken zeker invloed
gehad en daarom mag men in eerre volledige geschiedenis
van ons tooneel hunne beteekenis niet gering schatten. Hun
rechtstreeksche invloed op de ontwikkeling der dramatische
kunst te onzent is niet van zooveel gewicht. Er is geen
schrijver van beteekenis die, gelijk Rodenburg, in navolging
der Spaansche dramatiek getracht heeft eigen werk te
leveren. Alleen Asselijn werd misschien door het Spaansche drama aangemoedigd te blijven voortgaan op den weg
dien hij reeds, in navolging van Jan Vos, betreden had '^).
Dat een lid van Nil Volentibus Calderons stukken niet
wist te waardeeren; dat volgens hem de aantrekkelijkheid
van La villa es sueno alleen lag in de vreemde en aangenaame voorvallen in de geschiedenisse", behoeft ons niet
te verwonderen: in zulk water vangt men zulke visch. Het
kenschetst den smaak des tijds dat men het wenschelijk
achtte, een ander stuk van Calderon El mayor encanto
Amor eerst met nieuw gemaakt Muzijk en nieuwe Balletten
te versieren" en te voorzien van de noodige „konst en vlieghwerken" , alvorens het op de planken te brengen 23).
Zoo opgedirkt, heeft dat stuk ongetwijfeld grooten toeloop
gehad en de kas gestijfd. Grooten toeloop hadden trouwens de
meeste dezer stukken. Maar reeds Brandt liet zich niet verleiden alleen daarom hunne waarde hooger te stellen dan
hij anders zou gedaan hebben; hij zag wel wat het publiek
zoo aantrok in deze stukken. In zijn Leven van Vondel ver-
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haalt hij, over den tijd na 1650 sprekend, „dat men met
der tijdt andere spelen, meest uit het Spaensch vertaelt,
invoerde, die door 't gewoel en veelerley verandering, hoewel
er somtydts weinigh kunst en orde in was, den grooten
hoop, (zich aan 't ydel gezwets en den poppentoestel ver
behaagden, dat men kooper boven goudt-gapend)zo
schatte, en Vondels treurspeelen achter de bank wierp" 24).
Wanneer men dan ook leest dat de vertooning van La vicda
es sueno veel geld heeft opgebracht , dan mag dat feit wel
worden beschouwd als bewijs hoe zeer het in den smaak
van het publiek viel", maar m. i. slechts dan wanneer men
onder „het publiek", „den grooten hoop" van Brandt ver
kwam stellig niet om de litteraire-sta.Endegrohp
en dramatische verdiensten van het stuk te bewonderen,
maar om te genieten van „de vreemde en aangename voor
vallen"; in zoover had het lid van N. V. A., Reinier van
Diephout, zeker gelijk. Heeft Brandt een stuk van Calderon
niet kunnen onderscheiden van de overige P Zijne voorzichtige
uitdrukking: hoewel er somtydts weinigh kunst en orde in
was" zou ons doen vermoeden , dat hij ook stukken kende
waarin wel kunst en orde viel te waardeeren. Maar waarschijnlijk zal hij die stukken toch niet op hunne waarde
hebben geschat en zeker zagen zoowel hij als Vondel zelf
en de mannen van N. V. A. voorbij, dat die aantrekkelijkheid der Spaansche stukken eene vingerwijzing was naar
eene der voorwaarden van dramatisch kunstgenot.
Hoe was het ondertusschen gegaan met den invloed van
het klassieke drama? Schijnbaar was die verminderd, daar
Hooft en Coster, bewonderaars en navolgers van Seneca en
daarbij toongevers op dramatisch gebied, na 1620 niet meer
voor het tooneel werkten 25) Inderdaad werd de invloed van
het klassieke drama sterker.
Niet alleen en niet in de eerste plaats doordat anderen
Seneca bleven navolgen, rechtstreeks of middellijk door navolging van Hooft, maar vooral doordat Vondel zich lang,

-

,
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zamerhand van Seneca afwendde om den blik naar de
Grieksche tragici te richten. In 1639 verscheen de vertaling
van Sophocles' Electra, doch de invloed der Grieksche tragedie vertoont zich reeds vroeger. Na 1625 was Vondel,
naar het schijnt, met de studie van het Grieksch begonnen Zs) en al verwaarloosde hij Seneca niet, gelijk de vertaling van Hippolytus in 1628 bewees, do kennismaking
met de Grieken moet op zijne ontwikkeling een dergelijken
invloed hebben gehad als op die van vele andere kunstenaars.
Dat blijkt trouwens uit de stukken. Er ligt eene breede
kloof tusschen Pascha, Hierusalem Verwoest, Palamedes ter
eene en Gysbrecht van Amstel ter andere zijde: in de twee
laatste stukken staat hij nog geheel onder den invloed van
Seneca — in het laatste is hij los van hem; daarin eerst durft
hij zich zelf zijn; in Gysbrecht van Amstel vinden wij voor
het eerst in hooge mate dien eenvoud, die door kunst geadelde
natuur, die door idealisme gelouterde werkelijkheid, waaraan
de eerste drama's zooveel minder rijk zijn. Hoe anders is dit
verschil te verklaren dan door aan te nemen , dat Vondels
ontwikkeling als dramatisch kunstenaar in de twaalf jaren
die tusschen Palamedes en Gysbrecht liggen, in hooge mate
bevorderd is geworden door de studie der Grieksche tra
dat hij eerst geheel natuurlijk en waar heeft durven zijn,-gedi;
toen Seneca's meesters hem daarin waren voorgegaan? Blijven
van Seneca's vroegeren invloed ook al Benige sporen zichtbaar in een paar geestverschijningen en uit de verte nagevolgde passages 27 ) sedert Gysbrecht van Amstel zijn de
Grieken Vondels meesters geworden en gebleven. Want
niet alleen in Gysbrecht merken wij de bovengenoemde
eigenschappen op; wij treffen ze aan ook in Gebroeders en
Jozef in Dothan die een paar jaren daarna verschenen;
ook in vele zijner latere stukken als Leeuwendalers , Salomon, Lucifer, Jepth a , Samson, Adam in Ballingschap,
Noah. Zeker , ook zonder de Grieken zou Vondel zich
wel ontwikkeld hebben , doch men mag op goeden grond
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betwijfelen of het hem zonder hen mogelijk zou zijn geweest
zóó hoog te stijgen.
Men kan den invloed der Grieksche tragedie dus zeer
gewichtig noemen, daar deze de ontwikkeling van onzen
eersten dramatischen dichter in hooge mate moet hebben
bevorderd. Echter, die invloed bepaalde zich hoofdzakelijk tot
Vondel 28 ) en Vondels stukken beheerschten het Amsterdamsch
tooneel niet, 1 werden zij er vrij dikwijls vertoond.
Met meer recht kon men van een ander tooneeldichter
zeggen , dat hij het tooneel beheerschte: Jan Vos , met wien
wij nu weer tot de ontwikkeling van het realistisch-nationale
drama terugkeeren. Jan Vos was ongeveer twintig jaar lang
(1647-1667) met uitzondering van een enkel jaar (1652)
regent van den Schouwburg en oefende in die betrekking
veel invloed op den gang van zaken. Zijn Aran en Titus
waaraan hij het regentschap waarschijnlijk te danken had,
werd nog altijd voor bewonderende toeschouwers gespeeld
en heeft er zeker toe bijgedragen gruweldrama's in zwang
te doen blijven. Geen teere zuigeling werdt in de wieg
verschoont", schreef in 1655 een tooneeldichter als aanvang van eene opsomming der gruwelen in zijn treurspel
waarop hij het publiek hoopte te vergasten 9 ). Ook in andere
opzichten zal het stuk van Vos zeker invloed hebben geoefend. Duidelijker dan in andere stukken zag men hier de
toepassing van beginselen, tegenovergesteld aan die waarvan
het klassieke drama uitging. Die tegenstelling was zoo scherp
dat zij bezwaarlijk onopgemerkt kon blijven en ook anderen
dan Vondel moest brengen tot nadenken over de theorie
der dramatische kunst. Zoo verwondert het ons niet in 1648
den tooneelspeler en tooneeldichter Isaac Vos geringschattend te hooren spreken over de oude Toneel- wetten" en
er zich op te beroemen dat hij „meer gesien heeft na de
tijt daar in by leefde"; hij voegt er bij: het dunckt my
ook ongerijmt , in het rijmen van Toneelspeelen, voor de
tegenwoordige tijt, te letten op de voorledenen; nu het oogh,
12
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neffens de ooren , wil aandeel hebben in hetgeen haar ver..
toont wort" 30 ). In die laatste zinsnede over de eischee van
het oog en het oor zien wij dat de beginselen waarvan Jan
Vos bij het dichten van zijn Aran en Titus was uitgegaan, eenige jaren later tot het bewustzijn van zijn naam
waren doorgedrongen. Jan Vos zelf trouwens heeft-genot
veel later dit beginsel: het zien gaat vóór het zeggen"
te zamen met verscheidene andere uiteengezet en verdedigd in de Voorrede van zijn andere treurspel Medea
(1665).

Die Voorrede is het beste van al wat hij geschreven heeft.
Het is een kloek stuk, kloek door de onafhankelijkheid
van oordeel die er zich in toont, door de flinkheid waarmede
de ongeletterde glazenmaker in dien tijd van bijgeloovige
vereering der Oudheid, de geleerden te woord staat en voor
zijne meening uitkomt. Overigens mag men, gelijk ik elders
opmerkte, niet vergeten dat het voor Vos die de Oudheid
niet kende, gemakkelijker was dan voor anderen zijne zelf
tegenover haar te bewaren.
-standighe
Een staaltje van die zelfstandigheid vinden wij b.v. waar
hij over de verdeeling in vijf bedrijven spreekt; hij acht
die verdeeling uitstekend „doch niet omdat het Horatius
zegt , want by geeft geen reeden waarom dat het zoo moet
zijn: maar om d' oorera en oogen van het volk, door het
hooren en zien vermoeit, te verpoozen en tijdt te geeven
om hetgeen er vertoont is, zoo diep in de gedachte te
drukken dat het er door het volgende Bedrijf niet weeder
uitgerukt kan worden ". Overigens wil hij werkelijkheid, de
dingen zoo mogelijk „na het leeven vertoonen, al streedt
het teegens al de wetten der oude Tooneeldichters: want
d'oudtheit heeft geen veurrecht dan daarze goedt is"; werkelijkheid ook in toon en spreektrant der personages; geene
monologen of zij moeten te verklaren zijn uit den gemoedstoestand der sprekers. Spanning, veroorzaakt door verwik
wordt door hem aangeprezen, mits de verwarring-keling,
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gelijk hij zich uitdrukt -- gevoegelijk ontward worde;
wij zouden zeggen: mits er eene passende ontknooping zij.
En eindelijk , vóór alles geve de tooneeldichter veel te zie,i.
Ongelukkig beantwoordt het stuk slechts aan de laatste
zinsnede der voorrede: het is op-end'-op een kijkspel,
waarin met behulp eener pas aangeschafte tooneelmachinerie allerlei wonderbaarlijkheden den volke vertoond werden. Wie het volk in de Schouwburg wil houden, moet
hun oogen met de koorden van gevoegelijke bekoorelykheden
aan het Tooneel binden", had Vos in zijne Voorrede geschreven en hij heeft dan ook geen koord gespaard. Telkens
als Medea met den voet op den grond stampt, is het weer
een ander stuk: het gouden vlies in een boschj e ; Charons
riem draagt rozen; een boom verandert in een naakt kind
-dat pas heeft gevraagd: „waar ben ik ?" of Medea antwoordt : „Gy zyt hier voor de hel: verzink eer ik u dwing",
waarop het nauw verschenen boomkind wel graag weer
henen gaat; Venus „heel omheint van minnegoón" maakt
plaats voor de hel met hare monsters: eene afgrijslijke harpij ,
de Hydra, een Centaur; een hemelkloot daalt neer en ontsluit
zich in acht stukken, de zeven planeten komen er uit,
dansen en verdwijnen gelijk ze gekomen zijn.
Dat een dergelijk stuk grooten toeloop had en veel geld
in de kas bracht , spreekt van zelf. Echter was de bewondering niet zoo algemeen als bij de vertooning van Aran
en Titus; de critiek, ook de tooneelcritiek, had zich in dit
vierdedeel eener eeuw , blijkbaar eenigermate ontwikkeld.
Dr. Meyer ten minste deelt ons mede, dat Jan Vos met dit
stuk „luttel lofs" had ingelegd by den rechtzinnighen kon
31 ).-stenar v dighkenr To lpëzye"
Dat weerhield Meyer echter niet zelf het voorbeeld van Vos
te volgen. In 1667 gaf hij een „treurspel met koest- ende
vlieghwerken" uit, getiteld filet Ghulde Vlies, waarin hij
behendig manoeuvreerend met gewichten, tegenwichten,
windassen en katrollen, Jan Vos nog de loef afsteekt. De
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stof voor dit stuk had hij ontleend aan Corneille , waarschijnlijkk in de hoop daardoor het innerlijk gehalte van zijn
stuk te verbeteren en de „rechtzinnige konstenaaren en ver
kenheren der Tooneelpoëzye" ook in dit opzicht-standighe
te bevredigen. Opmerkelijk is dit stuk vooral hierom, dat
wij er eene poging in zien aanwenden om de beginselen
van het realistisch-nationaal drama, zooals het werd opgevat
door Jan Vos , te versmelten met die van het nieuw-klassieke
Fransche drama.
Het was de eenige maal dat zulk eene poging werd aangewend; daarna zien wij de beide stroomingen zich weer
van elkander verwijderen. Gekwetste auteursijdelheid en
persoonlijke vijandschap gaven mede aanleiding tot die ver
gehoopt het in 1665 opnieuw inge--wijderng.Myha
richte tooneel te zien inwijden met een tooneelstuk van zijne
hand de Verloofde Koninks bruid t , maar de Medea van Jan
Vos had deze prinses van de baan geschoven. Dat feit
had den schrijver in het harnas gejaagd tegen de Regenten
van den Schouwburg. In hetzelfde jaar echter werd hij in
dat college opgenomen, waarschijnlijk met de bedoeling hem
zijn harnas te doen afleggen; misschien heeft Jan Vos die
toen nog tot de Regenten behoorde, zijn minder gelukkigen
mededinger dezen eerepost als „prix de consolation" weten
te verschaffen. Aan den invloed van Jan Vos mag men hier
te eer denken, omdat Meyer een jaar na den dood van
Vos weer uit het Regenten -college werd verwijderd; „gebonsd" zelfs, indien men Asselyn gelooven mag 32 ). Nu was
het tusschen Meyer en de Regenten natuurlijk voor goed
uit. Een jaar na dezen storm in een glas water stichtte
Meyer met Pels, Antonides en anderen het genootschap
Nil T%olentibus Arduum.
Voor de stichting van dit genootschap bestonden andere
en beter redenen dan gekwetste auteursijdelheid alleen;
trouwens de overige leden hadden niet zulke droeve ervaring
gehad als Dr. Meyer. Waarschijnlijk zal men onder de eerste
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oprichters van N. V. A. de „rechtzinnige konstenaaren en
verstandige kenneren der Tooneelpoëzye" moeten zoeken,
die vier jaren geleden hunne geringe ingenomenheid hadden
betuigd met den weg door Jan Vos in zijne Medea betreden. Zij zagen terecht in dat die weg de kunst ten verderve
moest leiden en trachtten haar op een beter pad te brengen.
Ook zij stelden de vraag: of men de ooren dan of men
de oogen voldoen moet", maar zij losten die anders op dan
Jan Vos; had deze ten slotte alles opgeofferd aan uiterlijk
vertoon zij wilden in het drama vooral naar innerlijke
schoonheid streven. Navolging van het nieuw-klassieke Fransche treurspel scheen hun vooreerst het beste middel om
dat doel te treffen. Zij volgden toen reeds den weg, later
door Pels in deze woorden aangewezen:
Laat de Fransche ons tot een voorbeeld zyn.
Hoe net zyn die van taal? hoe zedenryk? hoe fijn
In kunst van schikking, in hartstogten en gedachten 33).

Het is begrijpelijk dat de mannen van N. V. A., eens
tot een genootschap vereenigd, trachtten invloed te krijgen
en hunne opvatting der dramatische kunst ingang te doen
vinden. Zij begonnen met een manifest te richten tot de
Regenten van Oude-mannenhuis en Weeshuis, waarin zij
in hoofdzaak op het verkeerde wezen van den weg door
Jan Vos en zijne navolgers betreden. Daarna gingen zij de
tooneeldichters, die voor den Schouwburg werkten, lesjes
geven: niet zoodra was een of ander vertaald stuk oorspronkelijke werden hoe langer hoe zeldzamer door de
Schouwburgregenten aangenomen of de leden van N. V. A.
gaven eene tweede vertaling in het licht, die moest doen
zien hoe slecht de eerste was. Die handelwijze zette natuurlijk
kwaad bloed. Asselyn, de aap van Jan Vos", gelijk de
mannen van Nil spottend zeiden, en Mr. Joan Blasius ,
sinds 1670 mede-regent van den Schouwburg, namen den
hun toegeworpen handschoen op; men bestookte elkaar in
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voorredes, schotschriften en spotdichten, betoogde, disputeerde, schold, trachtte scherp te zijn maar bracht het doorgaans slechts tot grof ..... in 't kort, het was een penilestrijd van belang 34).
Van belang ...... maar er zijn toch nog belangrijker
dingen op te merken voor wie het oog even van dien
strijd afwendt en rondziet in het Amsterdam dier dagen.
Ver van al dat rumoer stond, eenzaam maar in onverzwakte
kracht, de kloeke gestalte van den ouden Vondel. Van tij d
tot tijd werd nog wel een zijner vroegere stukken vertoond:
Gysbrecht , Gebroeders , de Jozef-trilogie; maar geen zijner
latere stukken: Faeton, Adam in Ballingschap, Zungchin,
Noah noch zijne vertalingen Ifigenie in Tauren, Feniciaensche , Herkules in Trachin werden bij zijn leven de eer eener
vertooning waardig gekeurd. Met vorstelijke mildheid had
hij in de laatste jaren zijn goud en zilver gestrooid en in
den Schouwburg twistte men over lood om oud ijzer!
De strijd tusschen N. V. A. en zijn tegenstanders duurde
tot 1672; toen bleef de Schouwburg om politieke redenen vijf jaren gesloten en in 1677 traden drie leden van
het Genootschap: Meyer, Pels en Bouwmeester, onder de
nieuwe Regenten op. Nu zou dan de heilstaat voor ons tooneel
beginnen. Wat heeft die ons gebracht? Theoretische bespiegelingen en wenken die hier en daar van juist inzicht
getuigen. Zoo zagen de mannen van N. V. A. wel in dat
het schouwburgpubliek ook toen reeds te heterogeen was
dan dat men het in zijn geheel zou kunnen voldoen en
weigerden zij zich naar den smaak van den engelenbak
alleen te richten. Terecht verzetten zij zich tegen het vertoonen van morsige kluchten „die door geen andre drift als
geilheid zijn beschreven" 3 S). Overigens is ook volgens hen
de Schouwburg: „een plaats, daar de ontucht wordt geweerd En burgerlyke deugd en tucht met lust geleerd";
hunne stukken waren dan ook volgens getuigenis van Pels
„all' voorbeelden om te stichten" 36). Met deze opvatting

183

hangt nauw samen die omtrent de belooning der deugd en
de straf der ondeugd: „Die dan verdiende Lof in 't stichten
van de Jeugd Behaalen wil, geef straf aan Ondeugd,
loon aan Deugd" 37). Stukken die maar eenigszins de Staat
of Kerke raakten" moesten van het tooneel geweerd worden.
De adelaar Pluimer zette mede het merk van zijn klauw
onder dit verbod: Dat dan de Schouwburg nooit op godsdienst schempe of smaal Noch zich bemoeije met geloof
of kerkgeschillen" 38 ).
Dat was reeds de geest der 18de eeuw: „quieta non movere".
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AANTEEKENINGEN.
1) Vgl. het overzicht en de beschouwing der bij belsche spelen in mijne
Gesch. der Ned. Lett. in de XVIe eeuw.
2) Het stuk is wel onderteekend: A. de Koning, den 21 Julij. Anno
1612, doch daartegenover staat in de „Toe-eygheningh" die gedateerd
is: „den lesten dach September. Anno 1618" deze afdoende verklaring:
„Zoo hebbe ik niet konnen na-laten (dit mijn acht jaar geleden gerijmt
treur-spel in Druck gevende) ....."
3) Vgl. over die stukken mijne Gesch. der Ned. Lett. in de 16de eeuw,
II, 368 volgg.
4) Vgl. ook mijne Gesch. der Ned. Lett. in de 16de eeuw I, 193-195.
1 ) Wij hebben die te danken vooral aan Dr. J. A. Worp's verdienstelijk
boek: De Invloed van Seneca's Treurspelen op ons Tooneel.
s) De leer der Stoa vinden wij o. a.: Thyestes Chorus na Act. II,
Chorus na Act. IV van Oedipus en in Act. V; Agamemnon vs.
101 seqq. Tentoonspreiding van geleerdheid b.v. in Hercules Furens
vs. 128 seqq.; Thyestes, vs. 127-131; 804 seqq.; 845-875; Oedipus,
vs. 13-25; Hippolytus vs. 1 seqq. Psychologie in Thyestes vs. 417-420;
Hippolytus vs. 133-136; de sententiën zijn overal te vinden; vgl. b.v.
Hercules Furens vs. 313-314, 435, 656-657; Thyestes 306-307.
7) Zie b.v. Hercules Furens vs. 139 seq. (natuurschildering); andere
beschrijvingen: ald. vs. 720, 765, 783 seqq.; Thyestes, vs. 152 seqq.;
497-505; 560-577---597; 707-714, 732-737; Hippolytus 35-43;
104-105; 361-487. (Deze cijfers verwijzen naar de editie van Seneca's

Tragoediae Lipsiae, Holtze, 1872.)
8) Vgl. het artikel van den Heer Van Moerkerken in het tijdschrift
Noord en Zuid, 17de Jaargang, n°. 3.
9) Zie een overzicht dier Engelsche stukken in Dr. Worp's Jan Vos,

bl. 44-46.
10)Cyril Tourneur's Revenger's Tragedy. (Jonckbloet I, 286.)
") Daar deze opmerking, voorzoover ik weet, nog niet is gemaakt,
wil ik haar hier toelichten. In Hoecx en Cabeljauws (1628) verschijnt
voortdurend „de Gheest van Balthazar, sonder hooft; dragende 't hooft
in sijn handen ". Hij komt telkens op het tooneel, verschijnt dan eens
aan zijne vrouw Bataviana die niet bevreesd voor hem is en met hem
wenscht te spreken; dan eens aan Vrederyck den Stadhouder, die hem
heeft doen onthoofden; dan eens aan Hertoch Karel terwijl deze zit te
sluimeren. De geest wordt steeds slechts door dengene gezien Wien hij
wil verschijnen: de Stadhouder Vrederyck b.v. ontzet zich bij zijne
komst en roept: „Oyme !" en „helaes !" zonder dat de anderen begrijpen
,
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wat de oorzaak is van zijn schrik. Dat alles herinnert aan de geestverschij ningen van Hamlets vader en van Banquo.
1 ^) Vgl. MoJtzer's Shakespere's invloed op het Ned. Tooneel der
X VIIe eeuw.
13)De literaire beteekenis dezer kluchten is uiterst gering, de inhoud
onkiesch of gemeen. Uitvoerig zijn zij behandeld door Dr. Joh. Bolte in
zijn werk Die Singspiele der englisehen komódianten and ihrer Nachfolger (Hamburg and Leipzig, Leopold Voss, 1893).
14) Hartstoghten, onderlinge aen 't barrenen, aen 't woelen,
Ontvouwen zich, gelijck de verwen, met de naelt
Of schietspoel net geleght, en daer geen geen meester dwaelt
Van wel te schicken , zijn tapijtwerck geestigh tekent,
Dat wie 't bespiegelt dit een overeenkomst rekent etc.
15) Ook Milton, in menig opzicht geestverwant van Vondel, wist Shakespeare op zijn volle waarde te schatten.
16) Wij hebben die wetenschap te danken in de eerste plaats aan Dr.
R. A. Kollewijn (zie: Gids, 1891, III) en daarna aan Prof. Moltzer
(Zie: Feestbundel M. de Vries).
17) Bij het vaststellen van den invloed door den eenen tooneeldichter
op den anderen geoefend, moet men voorzichtig zijn: gelijkheid of overeenkomst van stoffe of van personage's alleen is niet altijd een afdoend
bewijs; niet zelden is door twee tooneeldichters gebruik gemaakt van
eene zelfde novelle (Vgl. Prof. Moltzer's Invloed van Shakespeare). Wat
Rodenburg's Casandra betreft, het is zeer wel mogelijk dat dit stuk
eene navolging is van Lope de V ega's El Perseguid o ; echter, toen
Moltzer zijn artikel schreef, kon hij nog niet weten dat dezelfde stof
behandeld is in eene Nederlandsche novellen - verzameling van 1589, n°. 13
(zie: Tijdschr. voor Ned. T. en Lett. XIII, 5). Heeft Rodenburg dezen
bundel gekend ?
18)Ticknor, Gesch. der schonen Lit. in Spanien (vertaling van Julius)
1, 578.
19) Een staaltje daarvan in zijn Batavierse Vryagie -spel.
20) Vgl. mijne Gesch. der Ned. Lett. in de 16de eeuw I, 286 vlgg.
21) Zie de opgave dier stukken in een artikel van Dr. J. te Winkel
in het Tijdschrift voor Ned. T. en Lett. lste Jaargang.
22) Zijn Grooten Kuriëen schijnt geene vertaling uit het Spaansch te
zijn (Zie: Dr. J. A. Worp in Tijdschr. voor Ned. T. en Lett. IV, 52).
23) Zie het aangehaalde artikel van Dr. te Winkel, bladz. 100.

24)T. a. p. bl. 90.
25)Hooft's Schynheiligh uitgezonderd, doch dat werk bleef in portefeuille.
26) Vgl. Brandts Leven van Vondel, bl. 33.
27 ) Men kan Joseph in Egypte (1640) , eene vrije navolging en ker-
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stening van den Hippolytus, in zekeren zin beschouwen als een afscheid
aan Seneca.
28)Dr. Worp vermeldt en bespreekt nog een stuk (Hippolutus den
Kroondrager) dat „eerre gedeeltelijke vertaling is van eene grieksche
tragedie ". (Zie: Programma van het Gymnasium te Groningen, 1882-1883,
bl. 58.)
29)Zie: Dr. Kronenberg's geschrift Het Kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum, bl. 26.
30)Zie Dr. Worp's artikel over Isaac Vos in Tijdschr. voor Ned. T.
en .Lett. III, 82.
31)Zie Jonckbloet t. a. p. II, 399.
32)In de toespraak tot N. V. A. voor zijn treurspel de Moordt tot
Lu yk.
33)Gebruik en Misbruik des Tooneels , bl. 42.
34)Uitvoerige verhalen van dien strijd in Jonckbloets Geschiedenis;
in Dr. te Winkel's geschrift over Blasius; in Dr. Kronenberg's werkje
over N. V. A. en Dr. Worp's artikel over Asselyn (Tijdschr. voor Ned.
T. en Lett. Ode Jaargang).
35)Vgl. Kronenberg, t. a. p. 49.

36)Gebr. en Misbr. des T. bl. 73 en 63.
37)T. a. p. bl. 49-50.
38 ) Gedichten (Amsteldam , 1724) bl. 207.

III.
HET DRAMA.
Gronden voor een onderscheid tusschen het zoogenaamd romantisch en
het klassiek drama (het realistisch en het nieuw-klassiek drama).
1. Tafelspel en Zinnespel (Hooft, Coster). 2_ Het realistisch drama.
(a. De Tragi-comedie, De Koning, Kolm, Breeroo, Starter, Hooft-Coster,
Sixtinus, Voskuyl; b. Breeroo en Rodenburg; c. Jan Vos en zijne navolgers). 3. lIet nieuw-klassieke drama (a. Hooft; b. Coster; c. Vondel;
d. Navolgers en Nil Volentibus Arduum). 4. Klucht en Blijspel (Historisch overzicht, a. Breeroo; b. Coster; c. Hooft; d. Navolging van Breeroo
en Hooft; e. Kluchten; f. Asselyn; g. Bernagie).

Nu wij getracht hebben het drama in zijne ontwikkeling
te schetsen en een overzicht te geven van de invloeden die
daarop hunne werking hebben doen gevoelen, kunnen wij
ons wenden tot eene beschouwing van de voornaamste dramatische werken der Amsterdamsche tooneelschrijvers.
Die werken vertoonen onderling zooveel verschil ten opzichte van vorm en inhoud, dat er alle reden bestaat ze te
onderscheiden in eenige soorten; het is echter verre van
gemakkelijk zulk eene scheiding te maken. In navolging
van Jonckbloet spreekt men gewoonlijk van het romantisch
en het klassieke drama; tot op zekere hoogte ongetwijfeld
met recht, maar aan den anderen kant vergete men niet
hoe gebrekkig al zulke onderscheidingen zijn en onderzoeke
in hoever ze mogen gelden. Welke redenen bestaan er voor
deze classificatie? De inhoud der stukken geeft ons geen
voldoend criterium; gingen wij bij eene scheiding slechts
met den inhoud te rade , moesten wij een drama waarin
eene klassieke stof verwerkt is, klassiek en de overige romantisch noemen , dan zouden de tot dusver met romantisch
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of klassiek gestempelde drama's aan het „stuivertje wisselen" gaan dat het een aard had, dan werd Jan Vos klassiek
en Vondel grootendeels romantisch. Echter kan dit criterium
toch wel eenigen dienst doen, want het valt niet te ontkennen dat de meeste aan de Oudheid ontleende stukken
groot is hun aantal niet in verhouding tot de overige —
gedicht zijn door schrijvers die de klassieke richting volgden.
De vorm alleen der drama's is evenmin een voldoend cri
Zoekt men de eigenaardigheid van het klassieke-terium.
drama in de vijf bedrijven die vindt men in de romantische spelen van Breeroo en vele anderen; in de koren aan
het eind der vier eerste bedrijven Jan Vos heeft er zijn
Aran en Titus mede voorzien; Coster's Rycke-man is een
ouderwetsch zinnespel en telt toch vijf bedrijven waarvan
een paar besloten worden door een rei. Maar de drie eenheden ? Hier staan wij zeker op vaster grond: ook in het
romantisch drama vindt men gewoonlijk eenheid van handeling, doch dan was die reeds aanwezig in het verhaal dat
gedramatizeerd werd, de schrijvers zelve waren zich waar
eenheid niet bewust. Eenheid van tijd-schijnlkvade
en plaats wordt in het romantisch drama gewoonlijk niet,
in het klassieke drama wel in acht genomen. Echter is Vondel
vooral in zijne eerste stukken dikwijls van dezen regel afgeweken en vindt men deze beide eenheden noch in Costers
Ithys noch in Hoofts Granida ; in den tot het klassieke
drama gerekenden Geeraerdt van Velsen leest men: het
toonneel is op ende om het Huys te Muyden", maar evenzeer
in den romantischen Aran en Titus: „het tooneel is in en
om Roome"; ook in de romantische Isabella vindt men
eenheid van tijd en plaats.
Behalve de genoemde criteria is er een ander , waaraan
m. i. meer gewicht moet worden toegekend dan tot dusver
geschied is: het komisch tusschenspel. De aanwezigheid van
het komisch tusschenspel in een stuk vertegenwoordigt een
der wezenlijke bestanddeelen van het realisme; van het
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realisme dat het leven ook op de planken wil uitbeelden in
zijn ganschen omvang en volheid, dat geene scheiding wil
tusschen hoog en laag, verheven en plat, ernst en scherts,
maar er vaak behagen in schept die uitersten in schrille
tegenstelling te plaatsen.
Men mag te meer waarde hechten aan dit criterium omdat sommige letterkundigen reeds in den aanvang der 17de
eeuw toonden wel te kunnen beseffen wat de aanwezigheid
van het komisch tusschenspel in een ernstig drama beteekent.
De vertooners van Costers Ithys hadden, buiten weten
en tegen de bedoeling des dichters, in het vijfde bedrijf
een komisch tusschenspel gelascht. Dat deze klucht niet van
Costers hand is en dat zij zijns inziens niet in het stuk
paste, blijkt uit zijne verklaring in de voorrede van een
tweeden, door hem zelf bezorgden druk van zijn drama; hij
spreekt daar over een „staert" door den eersten uitgever
(Van der Plasse) achter aan zijn stuk gelapt „die nochte
miins is nochte daer niet aan en schiet". Die eerste uitgever
had trouwens ook zelf begrepen dat de klucht ten minste
niet in het stuk paste. Hij schreef in het Voorbericht: „Dese
cluyt, alhoewel sy by die van de Hollandsche Kamer ghe-speelt wert ter wyle dat Tereus en Progne over Tafel
saten ...... en hebben wij evenwel niet raetsaem ghevonden by het Treurspel van Itijs te laten drucken ....... .
omdat ons docht dat de selve boertighe ende belacchelicke
Cluyte geensins en behoorde een lidt te wesen van soo
ernstigen en treurighen lichaem". Later bleek hem dat
„eenighe Liefhebbers der edeler ende hoochloflicker Rijm
niet met zijne opvatting instemden en meenden dat-konst"
hij ook de klucht had behooren te geven, om daer mede,
gel ck men den hitsigen Wijn met water doet, de al te
groote droef heyt ...... eeniger wyse te temperen" '). Coster
en Van der Plasse vertegenwoordigden hier derhalve het
klassieke beginsel tegenover de realistische neigingen van
het publiek.
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Ook het hier genoemde criterium echter is weer niet afdoend : de drama's van Jan Vos hebben geen komisch tusschenspel , terwijl in stukken als Gran ida en Leeuwendalers
ernst en scherts wel voorkomen, zij het ook niet in zoo
scherpe tegenstelling als in het romantisch drama.
Van dezè gezamenlijke criteria kan men dus een beperkt
gebruik maken bij eene classificatie van de Amsterdamsche
tooneelstukken der 17de eeuw, doch meer beteekenis dan
deze alle heeft de geest van het gansche stuk Daarom zal
men Aran en Titus nooit een klassiek stuk noemen ondanks
zijne vijf bedrijven, zijne reien en de afwezigheid van het
komisch tusschenspel; en zoo zal men Vondels stukken
klassiek noemen, niet in de eerste plaats om de vijf bedrijven, de reien, en de inachtneming der drie eenheden,
maar voor alles om den geest der Oudheid waarvan het toch
-zoo in hooge mate nationale werk van Vondel doortrokken is.
Hiermede hebben wij in hoofdzaak de gronden aangewezen
waarop wij steunen, indien w ij scheiding - maken tusschen
het realistisch èn het nieuw-klassieke drama; indien wij
tot het eerste genre rekenen: de tragi-comedie van de leden
der Lavendel , van Breeroo en Starter , het werk van Rodenburg ') , van Jan Vos en zijne navolgers — tot het tweede:
de werken van Hooft , Coster, Vondel en hunne navolgers
en die van Nil Volentibus Arduum. Eenige stukken behooren tot geen der twee hier aangewezen rubrieken; het
zijn eenige tafelspelen van Hooft en het reeds genoemde
zinnespel van Coster, die als overblijfsels van het middel
moeten worden beschouwd en waarmede wij-euwschdram
derhalve onze beschouwing zullen aanvangen.
:

1. Tafelspel en Zinnespel.
Reeds in de middeleeuwen was het de gewoonte dat reizende sprekers en dichters op feesten en maaltijden van
aanzienlijken twee- en driespraken hielden; de burgerij
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volgde den adel ook in dit opzicht na: vrienden van bruid
en bruigom deden voor de genoodigden op een bruiloft of
ander feest wat eertijds reizende dichters deden. Toen Hooft
in zijne jeugd (1602-1607) een viertal zulker tafelspelen
dichtte voor goede vrienden, volgde hij derhalve eene oude
gewoonte. Er is hier dan ook wel iets dat ons aan de middeleeuwen herinnert: reeds de naam van het eerste stukje
1Vlomrnery doet dat; wij zien daar een drietal typen die ons
aan de allegorische personages der rederijkers doen denken:
de Wanhopende Minnaar, de Hopende en de Genietende;
alle drie dragen gouden ketenen aan de beenen. Ook in
het tweede spel treffen wij allegorieën aan als Heusheit en
Nacht. De wijze waarop ons in de beide overige spelen,
de Gewonde Venus en Paris Oordeel, de goden voorgesteld
worden, verschilt niet veel van de opvatting der middel
dichters.
-euwsch
Zijn deze stukjes ook al geene meesterstukjes, zij hebben
toch wel verdiensten: de taal is zuiver en welluidend, de
vloeiende verzen zijn hier en daar bevallig, hebben vaak
reeds iets eigens; er is eene zekere hoofschheid van toon,
al wordt die soms onmiddellijk gevolgd door boerschheid.
Welk een val van hoog naar laag is er b.v. in deze woorden
van Jupijn tot Venus die zich bij hem komt beklagen:
0 steunsel des Natuirs , en eerwaerdige moeder
Des onversterflijckheits, sij sijn u al te cloeck
Int oorloch, u en voecht het harnas noch de broeck 3 ).
,

zij het ook dat Jupijn hier schertst.
Doch daarentegen welk een levendigheid en geest reeds
in het gesprek tusschen Venus, Pallas en Juno 4 ) ! Zoo fijn
was tot dien tijd toe de omgangstaal nog niet weergegeven.
De aanstaande minnedichten toont zich reeds in verzen
als deze:
Waer is , o dochter, van u oogen 't helder licht
En 't stralend spelen van u vierighe gesicht?
Verwelleekt schijnen mij de rosen van u wangen 5)?
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En welk Hollandsch dichter kon toen Tasso's bevalligste
verzen weergeven zooals Hooft het gedaan heeft in deze
regels uit het derde tafelspel (Jupiter spreekt tot Venus) :
Met strenge grimmicheit cunt ghij godin, niet winnen,
Crijchs dolheit past u niet, maer lieffelijck ontsinnen,
Tedere bellichsieckt , en weigeringen slap,
En treeckjens lodderlijck en vree vol blijdeschap,
En troetelingen sacht en lieve vriendlij ckheden ,
Woortjens en suchtjens soet ten halven afgesneden,
Bitsheitjens minnelijck en neepjens sonder seer,
En schielijck swijmen en vercomen schielijck weer,
Lachjens en lonxjens, en traentjens en vochte kusjens,
En duisent strickjens loos van aenlockende lusjens —
Dit sijn de wapens die wel voegen in u handt l).

Zoo gist hier en elders de nieuwe wijn reeds in de oude
zakken.
Datzelfde kan men niet zeggen van Costers stuk. Het
Spel van de Rye/ce-Man, gemaakt ten voordeele eener loterij
voor het Oude - Mannen- en Vrouwen - Gasthuis , is een ouder
tal van allegorieën en lange monologen.-wetschzinplm
Zoowel de dramatische als de litteraire verdiensten zijn uiterst
gering; een goeden greep mag men het noemen dat de
dichter ons toont hoe de rijke , terwijl hij aan tafel zit in
alle veelden" , door eene beroerte overvallen wordt; ook
de schildering van een klein straattooneeltje b ij Sinte Pieters
kerk tusschen Griet het hoenderwijf, Gemeene Man en eene
Brabantsche juffer is niet onverdienstelijk en verwant met
de meesterlijke schilderingen in Breeroo's Moortje.

2. Het Realistisch Drama.
a. De Tragi-comedie.
De Koning, Kolm, Breeroo, Starter, Hooft—Ooster,
Sixtinus , Voskuyl.
De naam tragi-comedie of trage -comedie was ook bij onze
voorouders in zwang; andere benamingen waren tragedi-
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commedie , treur -bly -einde spel, bly-en- treurspel. Men verstond
onder dien naam, zooals duidelijk is, een stuk waarin het
ernstige met het komische gemengd voorkwam 7 ). Hare stof
ontleende de tragi-comedie aan den Bijbel, aan ridderromans,
vooral aan de Amadis-romans en andere onder den invloed
dier verhalen ontstane werken, aan ridderromances en novellen, aan de geschiedenis van ons land. Zoo zijn De
Koning's Achab, Jephtha, Simson, bijbelsche spelen; aan
Amadis-romans en dergelijke verhalen zijn ontleend Breeroo's Rodderick en Alphonsus , Griane, Stomme Ridder ,
Starter's Daraïde; gedramatizeerde ridderromances vindt men
in Breeroo's Het dagliet uyt den Oosten, Voskuyls Ouden
en Jongen Hillebrandt; gedramatizeerde novellen o. a. in
Starters Timbre de Cardonie; onze geschiedenis leverde de
stof voor Sixtinus' Gerard van Velzen , Kolms Nederlants
Treurspel, Rodenburgs Hoecx en Ca beliaus 8 ) , Vrou Jacoba.
Van zelfstandige opvatting en bewerking der stof is in de
meeste gevallen geen sprake: het hoofdstuk van den bijbel,
de hoofdstukken van een roman , de novelle of romance ,
het kapittel eener kroniek, die door een tooneeldichter gekozen waren , wordt door hem niet geordend, aangevuld,
uitgewerkt, gemotiveerd, herschapen en bezield tot een
stuk leven maar min of meer slaafs nagevolgd en in
dramatischen vorm gebracht. Waar de dichters met meer
vrijheid te werk gaan, gelijk De Koning in zij ne stukken,
Hooft en Coster in hunne Isabella, Voskuyl, daar brengen
zij zelden iets goeds tot stand. De naglans van het ridderwezen die nog over de oorspronkelijke Amadis-romans en
Ariosto's Orlando ligt, is geheel te loor gegaan onder de
meer krachtige dan fijne handen van Breeroo, Starter en

Coster.
Koningen en prinsen, .n de romans toch al niet indrukwekkend , worden in de stukken van Breeroo en Starter hopeloos
belachelijk; hunne ridders en hovelingen doen al hun best
deftig te zijn, maar telkens komt de aap uit de mouw 9 ).
13
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Staat de door Hooft bewerkte aanvang der Isabella ook al
iets hooger dan het overige deel van het stuk, het werk
van Coster, toch mist ook die aanvang dat luchtige.,
dartele, bevallige, dat den Orlando Furioso kenmerkt. In
nog hooger mate geldt dat van Costers deel der bewerking:
platheid voor eenvoud en snorkerij voor heldenmoed. Het
stuk van Suffridus Sixtinus Gerard van Vellen lyende (1628)
moest dienen als vervolg op het stuk van Hooft en werd
dan ook nog in het speeljaar 1658-'59 als tweede deel van
Hoofts tragedie vertoond; doch al heeft de Schrijver gepoogd
den Drost na te volgen, het is een erbarmelijk stuk geworden.
Niet veel beters kan men zeggen van het werk van Vos kuyl 10); waarschijnlijk was het de stof : het tweegevecht
tusschen Hildebrand en zijn zoon, dat dezen krijgsman dichter , „Luytenant en daer na Capiteyn te water" aantrok,
maar hij heeft niets goeds van die rijke stof weten te maken;
een komisch personage Hanssop (Jean Potage) tracht te
vergeefs eenige afwisseling te brengen.
De meeste dezer stukken zijn verdeeld in vijf, vier of
drie „handelingen" en elk dezer weer in verscheidene „uytcomsten" ; soms worden de handelingen besloten door „chootelkens wordt de dialoog afgewisseld door
ren" of
een lyrisch intermezzo of door een liedje; De Koning's
Simson b.v. is als doorzaaid met zulke liedjes die door Delila
gezongen en gespeeld worden. Telkens kwam het kluchtig
tusschenspel den ernst van het stuk vervangen. Deelen van
het verhaal welke de dichter niet in zijn spel had kunnen
opnemen, liet hij vertellen door personage's als Fama,
(„T' gherucht ofte Maervercondinghe -- gelijk Kolm zich
uitdrukt) de Tijd of door een bode. Wie nog geene afwisseling genoeg had, kon zich vergasten aan de vertooningen
waaronder soms ook nog een liedje gezongen werd. Zoo zag
men in Breeroo's Griane eerre vertooning van de Mis; in
De Koning's Achab werden vertoond: den Willekom Josaphats , de ghesichten des Propheets Micha, Iesabels Offer-

,,regen"

;

,
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hande. In Kolms Nederlants Treurspel kreeg men allerlei
te zien en te hooren; b.v.: Due d'Alba comt op 't Hof
met groote pracht"; „daer wort veel triumphe Alba tot
welcom vertoont op 't Hof"; „Belgica rittende boven op een
Throon met de ghemeene Edelen om haer"; voortdurend
werd de trompet gestoken, dan weer geroep van binnen:
„vive le Geus !" Er hadden veel gevechten op het tooneel
plaats.
Drukte was er dus genoeg; doch drukte is nog geen
handeling.
Grooten der aarde en aanzienlijken spreken gewoonlijk
in Alexandrijnen , het „slechte" volk bedient zich van het
ouderwetsche maatlooze rederijkersvers. Meer dan eens worden
de alexandrijnen gebroken in halve en kwartregels die dienen
om den dialoog levendigheid bij te zetten; soms vinden wij
een sonnet midden in den dialoog, het wordt uitgesproken
door een voornaam personage en staat tusschen de alexandrij nen gelijk elders het ouderwetsche rondeel tusschen de
„knittelverse" van het kluchtig tusschenspel. Echter zien
wij op eene andere plaats tusschen de alexandrijnen ook
nog een kettingdicht dat bovendien veel heeft van dien
laagsten vorm der rijmelarij : de retrograde 11).
Trachtte men zoo in den uiterlijken vorm der poëzie het
gebrekkige oude te vervangen door het betere nieuwe bij eene beschouwing van den inhoud dier poëzie kunnen
wij hetzelfde streven opmerken; doch in.beide gevallen blijft
het bij streven. De Koning, Kolm , Breeroo en Starter streven naar verhevenheid van toon en statigheid van uitdrukking; zij vermeien zich in het dichten van lange pompeuze
toespraken en gesprekken, vol geleerde woorden, nieuwe
samenstellingen en nuttelooze vergelijkingen, louter als opsiersels in den tekst geschoven. Het feit dat tien dagen
verloopen zijn wordt door De Koning in den verheven treur
aldus medegedeeld:
-spelton
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Wel tienmaal 't morgen -rood quam spieglen zijn Paruyck,

Met 't kriecken van den dach in Thetis watercruyck ,
En deed het lichte blaeu van 's Hemels koele tranen
(Gestort op 't groene kleet, by 't schijnsel van de Mane)
G'lijck als gedistilleert verdwijnen in de Locht,
Eer, Israel, u Boon de Koning spreken mocht 12).

Hoe hooger de stelten zijn waarop deze dichters rondstappen , des te dieper is van tijd tot tijd hun val. In Kolms
Batt. Vrienden -Spieghel geeft een verliefd edelman, Laselva,
lucht aan „zyn Passie" op deze wijze:
0 Brandent jock mijns Ziels, ay! prickelende toets!
Ach, woede raserny. Ha! wreede damp mijns boets!
Onwaerdige moordres, beguytster van mijn tranen,
Bespotster van 't sharts dacht, die al u glorie vanen
Tegen 't natuerlick wets verboden reen en tucht
Steect moedich op de vuyst en sentse in de vlucht,
Steect uwerweegs veur de lichte buye winden henen

en besluit deze tirade aldus:
Keert van Laselva flucx en laet hem blauwe schenen!

. In De Koning's Jephthah lezen wij deze twee op elkander
volgende regels :
Bespotters van ons Goon, comt, nadert oase stappen,
Soo mach den Charon weer zijn Leeren Schuyt verlappen.
De komische tusschenspelen zijn in hun. soort veel beter
dan de ernstige deelen der tragi-comedie : daar voelen de
dichters zich op hun plaats; daar werpen zij de stelten weg
en wandelen rond op eigen stevige beerven, in gezelschap
van knechts en meiden, boeren, kwakzalvers, of allegorische personages als Vals Hypocrisie, Onrust een Tamborijn ,
Leech -wagen, Lichtmis, Quist-goetj en ; dan geen geleerde
woorden meer, noch nieuwe samenstellingen noch vooze
vergelijkingen maar grasduinen in het groene frissche veld
der volkstaal. Boven alle steken de kluchtige tusschenspelen
van Breeroo uit 13), verdienstelijk zijn die van Coster en
en Starter • en ook soms die van De Koning en de overigen.
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Opmerkelijk mag heeten dat men in Jephthah geen komisch
tusschenspel vindt; de eenige personen van lagen stand die
hier optreden tussehen de koningen, veldheeren en hovelingen, zijn een herder en een bode, doch beiden spreken
gelijk de overigen.
De personages die in het komisch tusschenspel voorkomen,
staan in de meeste gevallen slechts in zeer los verband met
het stuk; in enkele tragi-comedies spelen zij eene rol ook
buiten hun eigenlijk terrein: zoo zijn in Breeroo's Griane
de boer Bouwen Langlijr en zijne vrouw Zindelijke Neeltje
de pleegouders van ridder Palmerijn en in De Koning's Simson helpt de boer den Joodschen held gevangen nemen.
Waar de komische personages tegelijk met de overige
optreden, ontnemen zij dezen natuurlijk het laatste schijntje
van waardigheid. In Breeroo's Stommen Ridder zien wij eene
prinses van wanhoop over versmade liefde sterven en haar
minnaar zich bij het lijk doorsteken; de nar Amoureusje
die met zijne vriendin Moersgoelick ter plaatse aanwezig
is, twijfelt of de prinses wel goed dood is; wij hooren hem
tot zijne vriendin zeggen:
Moersgoelick, steeekt er fens een moye spelt in 't gat
De duivel , zy is doot! Gants Moet, komt dat van 't soepen —
Iek soep mijn leven niet.

In De Koning's Simson roept de boer dreigend tot den
Joodschen vorst: „0 veughel, veughel, hoe wil ick jou noch
een worst braen !" en bij de gevangenneming van Simson
hooren wij hem schimpen: „o Dickert !"
Dat de tragi-comedie als geheel een weinig bevredigenden indruk maakt, is toe te schrijven aan verscheiden oorzaken. De voornaamste daarvan is natuurlijk dat het talent
der dichters over het algemeen te gering was, terwijl de
aanleg dergenen die wel talent hadden als Breeroo en Coster
hen een anderen kant uitdreef. Daarbij kwam dat het deze
tooneeldichters ontbrak aan genoegzame bewegelijkheid van
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geest die hen in staat kon stellen eerst zich zelf en daarna
anderen te verplaatsen in dat deel van het verleden dat zij
voor de toeschouwers wilden doen herleven: zij kunnen zich
niet los maken van de hen omringende werkelijkheid, zooals
blijkt op meer dan eene plaats waar de Nederlander, de
Hollander, om den hoek van een zijscherm komt gluren.
In Breeroo's Rocdderick en Alphonsus b.v. zegt een koning
tot zijn bode: „Ghy meught de kosten op mijn reeckenkamer
brengen ". Werd in het Nederland der 1 óde en van den
aanvang der 17de eeuw het oude Israël voortdurend herdacht, de tooneeldichters zorgden er voor dat Nederland in
oud Israël niet vergeten werd: in De Koning's Achab zien
wij een gevecht tusschen een boer en eenige soldaten dat
een beeld is uit het leven van dien tijd; wij hooren er van
„slick-geusen" die door de jongens met „kluyten" worden
geworpen; in den Simson van dienzelfden schrijver wordt
gewag gemaakt van hen
die de beelden eeren
En die de Gootjes behanghen met poppe-goet en kleerera

Delila zegt tot hare kamenier Hula:
Weety waer Heyndrick woont gins aende noorder meulen
By naest Lammen ghelt-sack achter de swarte vliet?

waarop deze antwoordt:
Me-vrouw, ick ken daer een die Heyntje Stort-bier hiet.

Kenschetsend is ook het tooneeltje waar Simsons lokken
worden afgeknipt; wij worden daar in een Amsterdamschen
barbierswinkel verplaatst: „U scheertj en , snijt het wel ?"
vraagt Delila den barbier Juffrou, te wonder scharp"
antwoordt deze en tijgt dan aan het werk waaronder wij
hem als een goed barbier steeds hooren praten:
Nu d'ander zy!

Went hem wat sachjens om, soo kom ick ginder by,
Noch wat dit heen! Nu soo! Soo , soo, dat 's wel! De locken
Zijn af; 't werck is ghedaen; wel moetet hem bekomen.
Gheen rooswater ?
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- „Neen" , zegt Delila en betaalt hem daarna, zooals
wij moeten opmaken uit het „'k Danck u Mevrouw" waarmede hij heengaat.
Dichters die dergelijke voorstellingen van het verleden
gaven, stonden zeker op de hoogte van hun publiek, maar
zij stonden er niet boven , vermochten niet het op te heffen
tot hooger standpunt. Dat zulk eene dooreenmenging van
heden en verleden ons in een hedendaagsch stuk aanstoot
zou geven , is natuurlijk, doch ook het publiek dier dagen
moet den invloed eener dergelijke voorstelling zij het ook
onbewust hebben ondervonden: de werkelijkheid bleef
hen beheerschen; de tooneeldichters trokken hen van tijd
tot tijd uit den kring van het alledaagsche, doch zij bleven
steeds dicht bij huis en laag bij den grond.
Zagen wij hier de werkelijkheid beperkt tot het komisch
tusschenspel en enkele plaatsen in sommige stukken, in een
ander deel der tragi-comedie is aan die werkelijkheid een
veel grooter plaats ingeruimd. Dien toestand nemen wij waar
in een drietal stukken van Breeroo en eenige werken van
Rodenburg, welke wij nu van naderbij zullen beschouwen;
ook het overige werk van Rodenburg trouwens verdient wel
afzonderlij k besproken te worden.
b. Breeroo en Rodenburg.
Drie stukken van Breeroo's hand of gedeeltelijk door hem
gemaakt, onderscheiden zich eenigszins van de aan Amadisromans ontleende: het zijn Angeniet, na zijn dood door Starter
afgewerkt; Het Daghet uit den Oosten, door zekeren Velden
voltooid, en Lucelle , de vrije bewerking eener Fransche
tragi-comedie.
Men zou zoowel deze drie stukken als de hier bedoelde
van Rodenburg met een aan dezen laatsten ontleend woord
veyagie-spelen kunnen noemen, want in alle zijn vrijage
en liefde de stof: verheven gevoelens op hoofsche, sierlijke
wijze uitgedrukt; vernuftige redekavelingen over liefde, over
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het onderscheid tusschen liefde en min, over de vraag of
eene vrouw de voorkeur moet schenken aan arm, jong en
braaf, boven rijk, oud en versuft en dergelijke kwestie's
vindt men in de meeste behandeld. Met deze stof zijn beelden
uit het leven van dien tijd, motieven uit pastorale, mythologie, ridderwezen en komische tooneelen tot een vaak uiterst
zonderling mengelmoes verbonden. In alle drie stukken ver
wij niet , als in de Amadis- stukken , onder louter-kern
koningen, prinsen en edelen, doch onder edelen en aanzien l ij ke of gegoede burgers ; het dagel"ksch leven, het alle
komische kunnen daardoor, vooral in Lucelle,-dagschent
een grooter plaats innemen. In Angeniet hooren wij een burger
Roosen -daal met zijne vrouw Klaremondt overleggen aan
wien zij hunne dochter het best zullen ten huwel ij k geven:
aan den rijken ouden Endymion of aan den jongen Kloridon;
gedurig zien wij hunne dochter Angeniet, die ons voorgesteld wordt als eene coquette — een nieuw type in het drama
van dien tijd in gezelschap van een harer minnaars, die
zij beide aan het snoer wil houden; eene oude koppelaarster,
door Starter in Breeroo's geest geschetst, komt bij Angeniet
om haar gunstig te stemmen voor Kloridon en brengt dezen
naderhand bescheid. In het Daghet uyt den Oosten, eene
even smakelooze als gebrekkige bewerking der fraaie romance van dien naam , zien wij o. a.: den „Capiteyn van
de Guarde" met zijn soldaten eenige vechtende jongelieden
scheiden; een vader neemt, vermomd als priester, zijne
dochter de biecht af; een minnaar komt voor zijn liefjes
deur, doch vindt een ander bij haar; de ratelwacht komt
ten tooneele; gedurig zien wij ook hier zekere Margriet,
coquette gelijk Angeniet, in gezelschap van een harer minnaars. In Lucelle hooren wij den bankier Carponny zijn
knecht Lecker- beetje verhalen hoeveel geluk hij altijd in
zijne zaken heeft gehad en redekavelen over de macht van
het geld in de maatschappij ; daarna zien wij hem in gezelschap van zijn „kamerknecht" Ascagnes die hem verslag
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doet van den stand der loopende zaken; telkens zien wij
Ascagnes en Lucelle samen in minnelijk onderhoud; eindelijk
worden zij op Lucelles kamer overvallen door haren vader;
Meester Hans de Apteker komt ons mededeelen dat het
vergif door Leckerbeetje in zijn winkel gehaald en waarmede Lucelle en Ascagnes moeten worden gedood, slechts
een slaapdrankje is; de komische personages van Lecker
en Pannetje Vet zijn gedurig ten tooneele, vooral de-betj
eerste is steeds bij de hand om aan alles , zelfs de droevigste
gebeurtenissen, een komischen glimp te geven.
Drie stukken van Rodenburg sluiten zich, het een meer
het ander min, bij de hier behandelde aan; vooral bij de
twee eerstgenoemde. Het zijn Ma9s-Spel , eene soort van
pastorale maar een droevig staaltje er van; het Batavierse
V •yagie-Spel en de Jaloersche Studenten, door Rodenburg
bewerkt naar een stuk van Lope de Vega doch dat hij heeft
getracht te nationalizeeren.
In het Batavierse Vryagie-Spel vinden wij eene reeks van
aaneengeregen dialogen „int amoureuze", langdradig en vol
banale analyse van het gemoedsleven, van de liefde in het
bijzonder. Hoewel Rodenburg getracht heeft ons in de werkelijkheid te verplaatsen en ons verzekert dat het tooneel
is: de Arnstels-dijck, Reegeliers-, Spieghels- en Drij-roemershof, heeft hij dat tooneel toch op zijn Arcadisch gestoffeerd ; dat zekere Lucy „met andre nimphkens in een ring
op 't zoete klavergras" zit, kan er nog door; maar wie
gelooft den minnaar die ons mededeelt dat hij diezelfde
Lucy vond
op d'Amstelkant int gras
Al waer mijn lieve Nymph int water lobbrend was.
,

De Amsterdamsche meisjes dier dagen waren niet preutsch ,
maar zóó ver gingen zij toch niet. Hier is de invloed der
Italiaansche herderpoëzie zichtbaar, evenals in het verhaal
van den boozen Sater die Lucy van hare eer tracht te berooven.
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De Jaloersche Studenten vormen een tegenhanger van dit
veyagie -spel: ook hier eene reeks van los samenhangende
dialogen tusschen minnende paren, tusschen „lievers" onderling en „juffrouwen" onderling, alles in den opgeschroefden trant á la mode, met veel liedjes waarbij muziek werd
gemaakt.
In sommige zijner andere stukken, vooral in Melibea doet
Rodenburg niet, zelden een goeden greep in het dagelijksch
leven der burgerij. Zoo zien wij in Casandra een jongen
met knikkers spelen; Hertog Aernout vraagt hem van wien
hij die gekregen heeft; de jongen durft er niet voor uitkomen ; de Hertog tracht hem over te halen: » komt, zeght
het in mijn Oor!" en de knaap antwoordt: „ick sal 't
u saft inluysteren". In Melibea zien wij een aantal jongelui
bezig met een stichtelijk gezelschapsspel dat min of meer
aan het middeleeuwsch koningsspel doet denken; op eene
andere plaats zijn zij bezig met het toentertijd geliefde
„graeskens binden" (grasjes knoopen) : „En die de eynden
van de graeskens t'zamen knoopt Zal d'eerste zijn ghehuwt" ; dat geeft gelegenheid tot het dichten van een levendig
tooneeltje. Eenige jongelui komen een bruidspaar begroeten
den dag vóór de bruiloft:
gheluck koom ick u bieden
Heracleo gheluck, Emilia u mee
In d'echtelycke staet!
Her. Em. Wy dancken Melibee.

Op eene receptie van bruid en bruigom komen verscheidene gemaskerden het paar begroeten; wij lezen daar o. a.:
„na dat Anchriso eerbiedingh aen de Bruydegom en Bruyd
ghedaen heeft, gaet by by Meliben zeer familiaarlij ck".
Wij zien een half dwaas jonkman, Nescio ghenaamd, bij
den kleermaker om over zijn bruiloftskostuum te spreken.
Elders komen een paar jongelui een meiboom planten voor
de deur der liefste.
Rodenburg toonde wel te beseffen wat op het tooneel
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voldeed. In zijne beste stukken, zooals b.v. in 't Quaedt
syn Meester loondt (1618) is handeling en nog meer afwisseling ; er is veel te zien; de dialoog is levendig en vaak
natuurlijk; de dichter maakt gebruik van ter zij de's" ; hij
tracht aan psychologie te doen, al gelukt hem dat niet; hij
zorgt voor vermommingen, vertooningen, lyrische intermezzo's
en muziek. Zoo is het in de meeste stukken: er wordt veel
gevochten, telkens komt iemand „gedesguyzeert , verandert
van habijt"' , Norandino in 't Quaedt syn meester loondt wordt
op het tooneel gewurgd, doch staat later weer op — de
beul was omgekocht. Rodenburg heeft zijne geliefde motie
schaakpartij waaronder voortdurend woordspelingen-ven:
gemaakt worden op den loop der zaken; eene vischpartij
met dergelijke woordspelingen; het verkoopen van bloemen
onder dubbelzinnige opmerkingen over de kleuren; minnaars
die hun liefje dat in gezelschap van een medeminnaar
is beloeren , die portretten belonken of in woede brieven
verscheuren; hij voert kinderen ten tooneele: in II oecx en
Cabeliaus komt Bataviana op met twee zoontjes die van tijd
tot tijd iets zeggen; in Alexander zelfs „een voedster met
twee eerstgheboren kinderen".
Dat alles was wel geschikt om indruk te maken op de
meerderheid van het publiek; echter begreep Rodenburg
dat hij meer moest doen, dat hij ook het innerlijk zijner
stukken moest verzorgen. Let hij over het algemeen weinig
op den bouw zijner drama's zoodat b.v. in Keyser Otto
eene liefdesgeschiedenis op de meest onbehoorlijke wijze
wordt uitgerekt en uitgesponnen met behulp eener soort
van pastorale die nauwlijks samenhangt met het stuk zelf den inhoud verzorgde hij des te meer. Hij begreep dat in
een drama karakters moesten zijn, dat het blijk moest
geven van zielkundige waarneming, doch hij wist zijne
psychologie slechts aan niet in te brengen: de psychologie
zit op zijne personen geplakt, zij blijkt niet uit hunne woorden en daden. Wij hooren vaak eindelooze bespiegelingen
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en spitsvondige redeneeringen over het wezen der hartstochten, zooals dat door Coornhert en Spieghel in zwang gebracht was: over het wezen der vrees, over liefde en min,
over de hoop; verder over de verhouding van verstand en
wil, over geluk en ongeluk, over de redenen waarom men
eigenlijk in echte paart". Van de meeste dezer redenatie's
kan men met een zijner personen zeggen: „Dit drijft ghy
te scherpzinnig" of „'t is ghevernuftizeert". Meer op de
praktijk des levens berekend zijn opmerkingen over de vraag
of het wenschelij k is vrouwen en meisjes te doen huwen
tegen haar zin; over de onbillijke wijze waarop men een
verleid meisje pleegt te behandelen; over echtbrekers.
Wij hooren veel over de hartstochten, den hartstocht zelf
hooren en zien wij niet. Waar Rodenburg beproeft ons dezen
te doen zien , maakt hij een droevig figuur.
De liefde vertoont zich in de onnatuurlijke hoofsche vormen die men grootendeels van Franschen en Italianen had
overgenomen , met al den conventioneelen aankleef van
klachten over de wreedheid der geliefde, over de schaamte
,die vrouwen verbiedt zich te uiten enz.; deze liefde heeft
eerre eigen taal, vol galante woorden en spelingen des ver
-nufts;
wij hooren gesprekken in dezen geest:
Juliana. Cardenio, mijn Lief, waer toefden ghy mijn hert?

Cardenio. Mijn herte, Nimph, is steets in u dool-hof verroert.

klachten als deze:
Cruelle bornes beeek mijns ooghens bloed'ghe vlieten !
Gentiele toveres, wat hebt ghy hier meed voor?

Niet gelukkiger is onze dichter waar hij toorn of woede
wil uitbeelden; hij brengt het dan niet verder dan tot conventioneele uitdrukkingen als: „Scheurt Hemelen , splijt
aerd !" of „Wraeck Hemel! Hemel, wraeck !" In Rodomont
en Isabella vinden wij ' eene poging tot het schilderen van
razernij, waaruit de onmacht van den auteur duidelijk blijkt.
Echter hebben wij hem een type te danken dat zich tot
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dusver in onze dramatische letterkunde niet vertoond had
poogde Breeroo ons de coquette te schilderen, Rodenburg
trekt in een zijner stukken den vluchtigen omtrek eener
ingénue. Noch Breeroo noch Rodenburg waren echter fijn
genoeg om aan zulk een samengesteld karakter recht te
doen weervaren 14).
De komische ader van Rodenburg wil niet recht vloeien;
zij raakt al spoedig verstopt in den zwaren grond zijner
grandezza; eene enkele maal springt zij er uit, zooals b.v.
in het Batavierse Vryagie -spel waar de knecht Tyter de
hoofsche liefde zijns meesters Hermilio bespot en een paar
zinnekens den spot drijven met de conventioneele minnetaal
dier dagen. In Melibea wordt het komisch element verte
een paar onnoozele halzen, Nescio en-genwordi
Ganaffo genaamd, waarvan de een om het andere woord:
„verstae j e wel" en de ander „versin j e wel" zegt; ook
snoeven zij en stellen zich aan als idioten. Doch zelfs hier
maakt Rodenburg den indruk dat hij zulke tooneeltjes schreef ,
omdat in de werken van Lope de Vega zulke spottende
knechts worden aangetroffen en de gracioso als vast type
voorkomt.
Gelijk de overige tragi-comedie moet ook Rodenburgs werk
indruk gemaakt hebben vooral door de vertooning; de litteraire
waarde zijner stukken is gering: het is meerendeels rijmelarij ,
vaak berijmd proza, soms geeft het kreupele pompeusheid;
hier en daar is het vloeiend en gemakkelijk, wel in staat
eenigen indruk te maken op een ongeoefenden smaak. Echter
is de dialoog niet zelden levendig en eenvoudig.
Indien er na Rodenburg een dichter ware opgestaan die
getracht had het realistisch drama verder te brengen langs
de wegen door Rodenburg meer aangewezen dan betreden,
die zijn voordeel had gedaan met de vele goede wenken door
dezen in zijne drama's en zijne Poëtens Borstweringh gegeven
en had aangevuld wat zijn voorganger ontbrak — dan zou het
realistisch drama te onzent een hooger trap van volmaakt-
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heil hebben bereikt en Rodenburgs verdienste als wegbereider hooger gewaardeerd worden. Doch zulk een dichter
deed zich niet op; onder den invloed van Jan Vos zien wij
het realistisch drama eene eenigszins andere richting volgen.
c. Jan Vos en zijne navolgers.
Al waren Rodenburg en Vos, beiden realist en er op uit
het publiek vooral veel te doen zien, in hoofdzaak geestverwanten, er bestond toch ook verschil tusschen hen.
Voor Rodenburg was het tooneel in hooger mate dan
voor Vos eene leerschool : hij wil veel vertoonen , zijn publiek
bezig houden en boeien , ..... alles om hen te ontwikkelen,
te beschaven , te onderwijzen , te stichten en hij geeft zich
geene moeite die bedoeling te verbergen, getuigen de verhandelingen over zedenkunde en wetenschappelijke onderwerpen welke hij in zijne stukken heeft geschoven. In de
beide stukken van Jan Vos , die minder geleerd en ontwikkeld was dan Rodenburg, is het didactisch element
afwezig; ook Vos wil zijn publiek wel stichten, echter niet
rechtstreeks door verhandelingen over zedenkunde en moralisatie's , maar middellijk door het stuk zelf op de toeschouwers te laten werken; bij hem is het stuk er meer om
zich zelf. Ook Rodenburg vertoont niet zelden aangrijpende
dingen, doch hij wisselt deze voortdurend af met tooneelen
uit het dagelijksch leven, een enkelen keer met komische
tafereeltjes; bij Jan Vos, ernstiger van aard en meer geneigd tot het tragische, ontbreken zoowel het alledaagsche
als het komische element. Gelijk de klassieke tooneeldichters
streeefde ook Vos er naar schrik en medelijden te verwekken; echter met dit verschil dat het verwekken dezer aandoeningen voor de klassieken slechts een middel was, voor
Vos waren zij doel. In het werk van Rodenburg herkennen
wij nog den geest der betoogende en moraliseerende zinnespelen ; Jan Vos' Aran en Titus staat dichter bij die andere
richting in ons middeleeuwsch drama waartoe o. a. de abele

-

-
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spelen en stukken als Marieken van Nimwegen behooren.
In een paar vorige hoofdstukken hebben wij reeds getracht het wezen der beide stukken van Vos in hoofdzaak
te schetsen; de daar gegeven voorstelling behoeft hier slechts
op sommige punten aangevuld te worden. Dat Aran en Titus
door zijne snelle handeling, zijne afwisseling van aangrijpende
en schokkende tooneelen , door zijne geestverschijningen,
door het velerlei gewoel op het tooneel, niet het minst door
de figuur van den Moor het publiek overweldigde zoodat
het zich niet zat kon zien noch hooren aan dat stuk — dat
was begrijpelijk in dien tijd en onder die omstandigheden.
Evenals Rodenburg had Vos wel inzicht in het wezen van
het drama en wist hij bij intuïtie welke tooneelen in staat
zijn een schouwburgpubliek te boeien. Dat hij misbruik
maakte van deze gave, door gemis aan smaak in geen opzicht maat wist te houden en zijn tooneel in een gruwel
herschiep, zagen wij reeds. Daartegenover dient men-kamer
echter te stellen dat hij soms toont geheel in het stuk en
z jne personen te zijn en daardoor in staat was ook zijn
publiek in die toestanden te verplaatsen.
Van dat juiste inzicht getuigt b.v. het tooneel waarin men
de aan tong en handen verminkte en bloedende Rozel jna
bij haar vader Titus brengt 15). Deze die den omvang der
ramp niet dadelijk beseft , vraagt haar: „Mijn uitverkooren
roos! Hoe zijtge dus bebloedt 2" Als de stomme blijft
zwijgen, antwoordt Markus Andronikus zijn broeder: „Ze is
handt- en tongeloos."
Tit. Hoe! handt- en tongeloos ?
Mark. Gelijk gy zelf kunt speuren.
Tit. Hoe! handt- en tongeloos?
Mark. 't Is nu geen tijdt van treuren.
Tit. Hoe! handt- en tongeloos?

Die weinige woorden telkens terugkeerend drukken de
ontzetting van den rampzaligen vader beter uit dan lange
uitbarstingen van woede of razernij zouden gedaan hebben;

,
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de opvatting van Vos is hier m. i. te verkiezen boven die
in het aan Shakespeare toegeschreven stuk waar wij Titus bij
het vernemen van de waarheid hooren uitbarsten in eene lange
weeklacht en die telkens hervatten. Goed gevoeld door Vos
is ook , dat Titus daarna zwijgt („Hoe broeder! wel hoe dus!
is broeder zonder spraak ?"). Al had hij het niet bij Seneca
gelezen, hij gevoelde wel: „curae leves loquuntur, ingentes
stupent" ; zóó vatte ook Shakespeare het op, toen hij , in den
na Titus Andronicus gedichten Macbeth, den Schotschen
edelman Macduff bij het' vernemen van den moord op zijne
vrouw en kinderen liet zwijgen en den hoed diep over de
oogera trekken 's).
Ook Vos begreep evenals Rodenburg welk eene werking
de verschijning van een kind in een stuk kan doen.
Het tooneel waarin de kleine Askanius met Ovidius'
Metanor phones in de hand op het tooneel komt loopera , achter
zijne ongelukkige moei Rozelyna die hem waar--volgdr
schijnlijk het verhaal der verkrachting van Philomela heeft
hooren lezen, getuigt van aanleg evenals de wijze waarop.
Vos het kind later doet spreken:
Ik slaap al zonder Min, ik draag al vederbossen
Ik ga, Grootvader lief, al in mijn tiende jaar.
Mijn Vaader heeft gezeidt, als ik zoo mooy kan leezen
Als Alexander neef, dan zal 'k een Ridder weezen,
En draagen een rapier en rijen op een paardt
Met een vergulde zaál 17 ).

Behalve Euripides voeren de klassieke dichters slechts
zelden kinderen ten tooneele , en zoo al , dan zeggen zij zeer
weinig, gelijk wel begrijpelijk is bij de antieke mise-enscène 18 ). Voor de moderne dramatici was er geen bezwaar
ook in dezen het leven in zijne volheid uit te beelden;
vandaar dat in Shakespeare's stukken meer dan eens kinderen optreden en en door hun gebabbel de toeschouwers
vermaken of treffen. Vondel was trouwens in zijn Gysbrecht
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Jan Vos in dit opzicht voorgegaan, hoewel hij, schroomvalliger dan Vos en misschien met het oog op de Ouden, zijn
kleinen Veenerik maar even vertoont en hem slechts eenige
woorden doet uitspreken.
Over de poëzie in Aran en Titus spraken wij reeds terloops;
er valt niet veel goeds van te zeggen: de verzen schijnen
krachtig en vol, inderdaad zijn zij dat niet; wij vinden overal
een streven naar indrukwekkende hooge poëzie dat nergens
volvoerd wordt. Vos tracht alle zeilen bij te zetten: hij vergastte zijn toehoorders op woordspelingen als: „de godver
sarrende Sarmaat en d'ongeruste Russen";-getnGo',d
op menig staaltje van valsch vernuft en van vaak potsierlijke
doch met al zijne inspanning gelukte
gezwollenheid 19
het hem niet iets goeds voort te brengen.
Toen Vos na een kwart-eeuw opnieuw met een tooneelstuk optrad, was hij blijkbaar achteruitgegaan. De Medea,
staat vrij wat lager dan Aran en Titus: alles is hier opgeofferd aan uiterlijk vertoon en vertooningen; het stuk is er
slechts om de vertooningen mogelijk te maken; Vos is hier
op menige plaats niet veel meer dan de uitlegger zijner
vertooningen. Men zou bijna wanen in eene kermistent te
zijn verplaatst, indien men hem hoort:
)

--

Hier ziet gy stieren in 't gebergt in Jazons toom,
Daar hanght het guide vlies vol luyster aan een boom,
Gins strijden broeders om elkander te verovren.

of:
„Nu staat gy met uw voet op Ida, ryk van boomers"
Hier ziet gy Venus, heel omheint van minnegoon
Daar toont zich Pallas — — — — -- — —

Fn is het niet alsof wij den Schouwburgregent met de
rekening in de hand zien staan, indien wij Jazon na de
vertooning van een dans der planeten hooren zeggen:
„Hier is noch kunst noch zweet in deeze dans gespaert"
14
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Dat de lauweren door Jan Vos behaald, anderen aanlokten tot het vervaardigen van dergelijke stukken, is begrijpelijk. Zes jaren na Aran en Titus verscheen Brandts
Veinzende Torquatus; het was een uiterst zwak mengelmoes
van Seneca's stukken en Hamlet, onrijpe vrucht van een
ondichterlijken geest die in wedijver wilde treden met den
dichter van Aran en Titus; wij vinden er dan ook dezelfde
grootspraak en hetzelfde lawaai, geestverschijningen, moord
en verkrachting.
De voornaamste navolger en leerling van Jan Vos was
Asselyn, van wien Pels terecht beweerde dat hij er zich op
toelegde om
Met weidsche opsnyjery van woorden en met prullen
Van ballingskoppen 't oor en 't oog des volks te vullen 20 ).

Dat Pels gelijk had, blijkt reeds in Asselyns eerste stuk
Den Grooten Kurieen (1657). Hier als in Aran en Titus is
het tooneel steeds vol rumoer en spektakel: wapengekletter ,
vechtende troepen, krijgslieden die elkander of zich zelf
doorsteken; verder veel snorkerij en groote woorden. De
groote Kurieën zelf is eene copie van Aran; men hoore hem
slechts zwetsen:
Ik ben Kurieen , die vaak een legioen van Mooren
Deê schrikken voor mijn komst en deyzen deê te rug
Een blank geharnast heyr, en maakte mijne brug
Van d'opgeraapte buyt en neergeslaage lijken.

'k Ben meerder dan godt Mars, ja feller dan de donder,
Ik keer de bergen om, ik ben dat oorlogswonder 21).
etc.

Ook zijne beide volgende stukken Mas Anjello (1668) en
de Moordt tot Luyk (1671) waren vooral berekend op de
vertooning: in het eerste zag men o. a. een grooten brand,
volksmenigten, eene bende vrouwen met stroobossen en
brandende fakkels, hoofden op spiessen gedragen en mannen
die door een venster worden afgelaten; in het tweede: o. a.
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een feestmaal waarop gezondheden worden ingesteld en een
dans met mommerij vertoond, doch dat plotseling wordt
afgebroken door de verschijning van soldaten. Behalve de
vertoonbaarheid hebben deze drie stukken geenerlei verdienste.
De Medea vond nog meer navolgers; dat was dan ook
eene gemakkelijke en dankbare taak. De stukken met konstende vlieghwerken" raakten in zwang en wie zich op de
vernuftigste wijze van de tooneel-machinerie wist te bedienen , vond den meesten bijval.
Zóó diep was de dramatische kunst gezonken, dat het
zelfs de mannen van Nil Volen tibus Ardzuum kon gelukken
haar een weinig te verheffen, al bleef zij ook toen nog ver
beneden peil.
3. Het nieuw-klassieke drama.
a. Hooft.
In Hoofts tooneelwerk . spiegelt zich de ontwikkelingsgang
van den dichter af: zijne beide eerste stukken Archilles
en Polyxena en Ariadne zijn vruchten van het onderwijs
ter Latijnsche school genoten, en van voortgezette eigen
studie; in Granida heeft hij de indrukken van Italië en de
Italiaansche kunst verwerkt; zijne beide laatste stukken
Gerard van Velzen en Baeto zijn wegwijzers naar het groot
gebouw der Nederlandsche Historiën. Samen vormen-sche
deze vijf stukken eene lijn die uitgaande van Achilles en
Polyxena over Ariadne opklimt tot Granida, van dat hoogtepunt afdaalt over Gerard van Velzen naar Baeto, maar zóó
dat de beide laatste stukken op een hooger plan liggen
dan de beide eerste.
Het eerste stuk Achilles en Polyxena vertoont een mengelmoes van allerlei kwalijk verbonden oud en nieuw: vertaalde of nagevolgde stukken van klassieke schrijvers, van
Seneca en Ovidius vooral, bewerkt in den geest der Amadis-
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romans en gemengd met herinneringen aan Italiaansche
minnedichters als Petrarca en Ariosto. Achilles schildert
zijne liefde op de wijze van Amadis of een z ij ner vrienden
en vindt onder de hand gelegenheid zijn hartstocht uit te
storten in eenige aan Petrarca ontleende verzen 22 ). Hij
verklaart Polyxena zijne liefde in een modern sonnet, geheel
in den „estilo culto" dier dagen:
Jentiel G oddin , alleen besitster van mijn hert
Schoon ziele van mijn ziel, meesterss' van mijn ghedachten
Wiens schoonheyts klare glans en graci my verkrachten,
Als inden blonden strick myn hert ghevanghen went.

maar een eind verder vinden wij in den dialoog nog een
ouderwetsch rondeel gevlochten 23 ). Het stuk is verdeeld in
vijf handelingen, men vindt er „chooren" hoewel midden
in niet aan het eind van een acte , wat meer zegt: men
vindt er reeds een enkel voorbeeld van stichomythie; doch
daartegenover staat dat de opzet van het stuk uiterst onbeholpen is en het verband tusschen de onderscheiden bedrijven even los als in de tragi-comedie , dat het slot wordt
gevormd door een paar eindelooze monologen van Ajax en
Ulysses die met de eigenlijke stof niet samenhangen. Van
karakterteekening is geen sprake, mooie regels zijn zeer
schaarsch, goede regels niet talrijk; de lyrische gedeelten
geven grootendeels beloften van iets goeds; het geheel heeft
iets rauws, iets jongensachtigs, zij het ook dat hier een
veelbelovende jongen aan het werk is geweest 24),
In het volgend stuk Ariadne heeft Hooft een stap vooruit
gedaan. Ook hier vindt men de klassieke sage bewerkt in
den geest van een ridderroman dier dagen, de opgeschroefde
liefdesuitingen voortgekomen uit den vrouwendienst, den
minnebrief die tegelijk aan de .Heroides en de Amadis-romans
herinnert, de klachten eener verliefde jonkvrouw over de
schaamte, de al te wrede schaemt" die haar verbiedt hare
liefde te openbaren; ook hier zijn herinneringen aan Seneca
en Ovidius; de koren en andere lyrische intermezzo's staan
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eveneens in het midden of aan het begin der bedrijven; de
samenhang tusschen de bedrijven onderling is niet veel
inniger; van karakterteekening is ook hier geen sprake.
Ondanks dat alles staat Ariadne in vorm en inhoud boven
Achilles en Polyxena. Het staat hooger door den rijkdom
van zijn inhoud: antieke wijsheid en Italiaansche gratie zijn
hier door den dichter met ruimer hand en in fraaier verzen
medegedeeld, al heeft hij de taal nog niet in zij ne macht;
men kan zien dat hij de schoonheid van vorm der klassieke
tragedie die ook nog in Seneca's werken zichtbaar is, dieper
voelt en scherper ziet; hij streeft naar kernachtige sententie's: best is hij die best doet"; „Door 't lijden sal mijn
deucht niet toogen haere glans Maar door het eedel doen,
soecken de Lauren-crans" ; „te wesen tgene dat men wil
gehouden sijn"; „Een ijder borger is een dienaar van sijn
heer Maer ijder heer is knecht van sijn gemeente weer";
„Een schoonen sterrefdach vereert het gansche leven ".
Men vindt hier, vooral in de „chooren" maar ook elders
in het stuk, eene ruimte van blik en van opvatting die
toentertijd schaarsch was. Hooft had zijn land lief en zijn
stad nog liever. Datzelfde kan men van vele der toenmalige
Amsterdammers getuigen; niet zoo groot was het aantal
dergenen die aen warme vaderlandsliefde zooveel waardeering van het buitenland paarden; de meesten overschatten
hun land en volk en onderschatten wat daar buiten lag of
hielden minachting van andere landen en volken voor een
bewijs van vaderlandsliefde, voor een middel om eigen land
en volk hooger te doen rijzen. Hooft keurde dat af:
Maar, die om d'eere van sijn stede te vermeren,
Het waerdich vaderlant eens anders wil onteeren,
En setten boven al sijn aengeboren wijck,
Suick eenen doet de wijde werelt onghelijck
,

H ij weet beter beschouwing:
Daerom een oprecht man, bescheij den van verstaat ,
Acht al de werelt ruim sijn lustich vaderlant 25).
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De dialoog is hier over het algemeen levendiger dan in
Achilles en Polyxena; ook in dat opzicht had Hooft blijkbaar van Seneca geleerd. De lyrische intermezzo's staan vrij
wat hooger dan die van het eerste stuk; dar vooral blijkt
hoezeer Hooft was vooruitgegaan: liedjes als dat waarmede
Ariadne en hare gezellinnen den overwinnaar van den Minotaurus begroeten of dat waarin de nimf Aegle hare minnesmart lucht geeft, kon toen niemand dan Hooft dichten.
Wij vinden hier en daar een nieuw thema op verdienstelij ke wijze bewerkt, een nieuw motief vernuftig aangewend.
In het bovengenoemd liedje van Aegle b.v. is de betrekking
tusschen de natuur en het menschel k gemoedsleven grondgedachte die telkens terugkeert:
—

Het wilt gedierte springt,
T' gevogelt dertel singt,
De wufte Nimphen voegen
Bebloemt haer aen den dans,
Maer eruit noch rosecrans
En can mijn lust vernoegen 6 ).
'-

Die gedachte was in onze poëzie iets nieuws. Nieuw was
ook het paren van bijna gelijkluidende regels om eene tegen
te verscherpen; een kunstgreep, den Ouden afgezien:-steling
De oorsaeck die mij doet mijn waerdich lief verkielen ,
Is d'oorsaeck die mij doet mijn waerdich lief verliesen 7 ).
"

Wij vinden verzen die eenigszins aan terzinen doen denken,
een nieuwen vorm, doch dien Hooft niet schroomt te verbinden
met het ouderwetsche dubbelrijm der rederijkers dat soms
in poëzie zulk eene voortreffelijke werking kan doen; hij
was te zeer kunstenaar om het oude te verwerpen louter
omdat het oud was 28 ).
Hier en daar wordt in Ariadne een toon aangeslagen dien
wij hoorera doorklinken in Granida: Aegle die hare minne
klaagt aan de omringende natuur, bereidt ons voor-smart
op Granida die in het bosch staat te wachten op Daifilo
en haar verlangen uitstort voor „bedauwde bloemkens en
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blozende rozen en boomers schaduwmild". De gedachte die
voor een deel de Granida beheerscht: dat de „geluckige
rust van lichtvernoechde sielen" te verkiezen is boven het
verkeer aan „'t lustsoeckend hof", wordt ook reeds aangetroffen in een Choor uit Ariadne 29 ).

Men noemt Granida gewoonlijk een herdersspel, eene pastorale. Welke redenen bestonden daarvoor bij hen die het
stuk door Hooft zelf slechts een „spel" genoemd, aldus
hebben gedoopt? Voorzoover ik kan nagaan, de volgende:
10. Een der hoofdpersonen, Daifilo, is een herder en de
andere, Granida, verlaat het hof om herderin te worden;
2°. het stuk wordt geopend door een vrijage-tooneeltje
tusschen een herder en herderin; 3 • vooral in den aanvang
van het stuk blijkt duidelijk, dat Hooft den Pastor Fido
voor den geest had toen hij zijn stuk dichtte; 4°. op meer
dan eene plaats wordt betoogd hoe zeer het herdersleven
de voorkeur verdient boven het hofleven. Tot op zekere
hoogte kan men dit stuk derhalve eene pastorale noemen,
indien men slechts in het oog houdt dat het dien naam
volstrekt niet evenzeer verdient als Tasso's Aminta, als
Guarini's Pastor Fido, als Vondels Leeuwendalers vooral;
die stukken zijn herdersspelen in den vollen zin des woords ,
idyllen, beelden uit het leven op het land, zij dat land
dan ook een gedroomd Arcadië. Meer verwantschap toont
Hoofts tooneelstuk met Sidney's Arcadia waaraan de stof
dan ook waarschijnlijk ontleend is 30 ). Van het eigenlijk
herdersleven krijgen wij in Granida weinig meer te zien
dan het allerliefste aanvangsbedrijf en de vergelijkingen
tusschen landleven en hofieven.
Men pleegt aan te nemen dat de pastorale in den aan
soms ook nog in later tijd geboren werd uit afkeer-vange
van de buitenwereld; dat de dichters den dwang en de
onwaarheid van het hofleven , de verdorvenheid en het rumoer
0
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der hen omringende maatschappij ontvluchtten om te gaan
leven in een eeuw „doen 's werelts kintsheit soet niet deed
dan sliep of loech", onder een eenvoudig volk dat rein van
zeden was en nog niet verschaafd door de cultuur. Voor
sommige dichters moge deze voorstelling gelden, voor Hooft
zeker niet: de Amsterdamsche en ook de Nederlandsche
maatschappij dier dagen waren niet zoo verdorven, de Drost
van Muiden en gastheer van het Muiderslot had niet zulk
eene behoefte zich aan maatschappij en samenleving te onttrekken dat daarvan sprake kan zijn. De Granida was tot
op zekere hoogte modepoëzie, ja, maar Hooft paste voor
die mode gelijk zij hem; de pastorale was hem een dichterlijke vorm waarin hij, gelijk anderen vóór hem gedaan
hadden , een deel van eigen zieleleven goot. Wat Daifilo
voor Dorilea voelt is min; slechts van de soete minne" is
sprake in den aanvang van het stuk; met Granida komt de
liefde ten tooneele die de minne op den achtergrond dringt
en aan zich ondergeschikt maakt; „liefde en min aeneen
vertuit beide siel- en lichaemmengers" — dat is het
slotaccoord van het gansche stuk. Zóó was het immers ook
bij den vurigen jongen dichter in wien Min en Liefde nog
om den voorrang streden, doch die in zijne beste oogenblikken Min door Liefde zocht te breidelen; voor wien eene
harmonische vermenging dier beide het ideaal was dat hij
in zijne Granida heeft verheerlijkt met helderen klank van
verzen en bevalligen dans van rhythmen.
Dat dit stuk indruk maakte op het Amsterdamsch publiek
dier dagen, was waarlijk geen wonder. Hoofts stuk vereenigde velerlei verdiensten: eene belangwekkende handeling
belangwekkend voor dien tijd geregeld in een vijftal
bedrijven ontwikkeld; zuivere bevallige taal gelijk men ze
tot dien tijd slechts in oude liederen en in enkele proza -stukken had gehoord maar niet altijd gewaardeerd; eene
fijnheid in het beschouwen en ontleden van het menschelijk
gemoed waardoor hij zich een waardig leerling toonde van
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'Spieghel en Coornhert; eene beschaving gelijk men ze eerst
toentertijd in ons land begon waar te nemen, na en door
de menigvuldige aanraking tusschen ons volk en de meer
beschaafde volken van het Zuiden; eindelijk dat alles begeleid
en afgewisseld door de taalmuziek van eene reeks bevallige
liedjes waarmede hij de fraaiste middeleeuwsche naar de
kroon stak.
Zeker, lang niet alles is fraai in dit tooneelstuk: Ostrobas met zijne dolzinnige grootspraak maakt op ons een
even dwazen indruk als de overige snorkers van dien aard;
de koning en Tisiphernes zijn meer rolzegger dan menschen.
Maar hoeveel staat tegenover deze gebreken! Welk een
keur van mooie of liefelijke verzen; welk eene bevalligheid
in dat aanvangstooneel, in dat liedje van Dorilea vooral en
in het lied van Granida als zij Daifilo wachtend is. Een
liedje als dat van Dorilea hadden de middeleeuwsche minnedichters nooit kunnen dichten; daartoe ontbraken hun twee
eigenschappen welke men vóór de Renaissance zelden
aantreft: fijnheid en schalkschheid. Welk een nuanceering is er in dat liedje, welk een heen en weer trekken
van verschillende gedachten, welk een licht en bruin van
hoop en vrees; welk eene schalkschheid in dat later vol
Jae, maer vondt hij mij dan niet ?"
-gend:
Door zijne ideale opvatting der liefde, door de fijnheid
van zijn gevoel en zijn geest, door zijne welluidende verzen
en bevallig-dartele liedjes werd Hooft na Granida's verschij nen eensklaps de dichter van het toenmalig jong Holland
en — want de indrukken der jeugd zijn diep voor velen
bleef hij nog lang de Hollandsche dichter ook toen reeds
gebleken was dat zijn zomer niet gaf wat zijne zonnige
lente had beloofd.

De drie eerste stukken van den ongehuwden, steeds ver
jongen Amsterdammer waren in hoofdzaak liefde--liefdn,
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drama's, „veyagie- spelen" zou Rodenburg gezegd hebben;
in de twee laatste, door hem gedicht eenige jaren na zijn
huwelijk, is er van vrijage geen sprake meer: de beide
gehuwde paren uit wier leven ons hier een beeld gegeven
wordt, ondervinden den ernst , den bloedigen ernst, van
het leven.
De poëzie staat in Gerard van Velzen zeker niet lager, eer
hooger dan in Granida; de dramatische waarde van het eerstgenoemde stuk is echter geringer dan die van het laatste. Dat
het als drama niet zoo hoog staat, is waarschijnlijk veroorzaakt doordat Hooft in Granida zijne stof reeds tot een
drama verwerkt had gevonden , eene stof die hij slechts nog
behoefde te wijzigen en te bewerken, terwijl hij in Gerard
van Velzen de berichten van geschiedschrijvers en dichters
zelf tot een drama verwerken moest. Het is wel begrijpelijk
dat de Kastelein van Muiden zich aangetrokken voelde tot
de dramatizeering eener episode uit het leven van zijn volk
die eeuwen geleden „op ende om het Huys te Muyden"
was voorgevallen; begrijpelijk ook dat het hem niet volkomen
gelukt is ons in zijn stuk het middeleeuwsch leven uit te
beelden .
Hooft was, gelijk wij vroeger zagen, toen hij dit stuk
schreef, te vol van zijn eigen tijd en van het pas afgesloten
tijdperk, om als Shakespeare in zijne „historical plays"
geheel in de geschiedenis van graaf Floris te kunnen opgaan: in de redeneeringen tusschen de ridders en den graaf
over de vraag of Velzens broeder al dan niet wettig gedood
was, over de plichten en rechten van een Vorst tegenover
zijne onderdanen, over de inmenging van vreemde vorsten,
niet het minst in de voorspelling van de Vecht , toonde hij
hoezeer zijn oog gericht bleef ook op den pas verloopen
tijd. Maar bovendien, de stof was hem blijkbaar te zwaar,
zijn plastisch vermogen niet groot genoeg om haar te ver
een grootsch geheel. Wat doet hij om zich uit-werknto
de moeilijkheid te redden? Hij keert terug tot een reeds
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verlaten standpunt: de allegorie wordt te hulp geroepen;
Twist, Geweld en Bedrog ter eene, Eendracht, Trouw en
Onnoozelheid (Onschuld) ter andere zijde komen ten tooneele,
in plaats dat wij den twist tusschen Floris en den adel in
zijn ontstaan en verloop zien geschilderd, eendracht en trouw
der onderdanen zien wijken voor dien twist en het bedrog
aanschouwen door de samengezworenen gepleegd om den
graaf in hunne macht te krijgen.
Ondanks de allegorieën zijn er goede dramatische motie
stuk: het opkomen der drie edelen met den ge -veniht
graaf Wien een handschoen in den mond is gestopt,-vange
het tooneel tusschen den schildknaap en den toovenaar
Timon , de nachtelijke samenkomst van Floris en Velzen ,
het „Wapen !" roepen van den Trompetter, de stervende
graaf door zij ne getrouwen op het tooneel gebracht — dat
zijn dankbare gegevens, doch waarvan Hooft slechts ten deele
partij heeft getrokken. Van karakterteekening blijkt wei
hoofdpersoon dien Hooft zelf later „een heldt tot-nig.De
doen gebooren niet tot dulden" noemde 31), is vooral wraakzuchtig en onverbiddelijk; echter maakt hij beter indruk
dan de Graaf wiens houding en karakter weinig strooken met
hetgeen elders in het stuk van hem getuigd wordt 32 ).
Machteld van Velzen is eene aantrekkelijke figuur doch
zij blijft nevelachtig; van de overigen valt weinig te
zeggen.
Maar hoog verheft zich de poëzie in tal van regels, fraai
bewerkt als scherp en fijn gesneden penningen; in zangerige
schoone liederen en reien welke die uit Granida soms overtreffen ; in lange periodes met breeden zwaai, gelijk alleen
Vondel ze later zal schrijven.
Gerard van Velzen , al is het een tweeslachtig stuk, wordt
gedragen door eene sterke aandoening: Hoofts vurige vrijheidsliefde. In Baeto is dat wel eenigszins het geval, maar
lang niet in diezelfde mate. Ook dat stuk is een greep uit
de geschiedenis van ons volk, doch dat verleden lag zóó
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ver af, men wist er zóó weinig van, het was hier zóóveel
moeilijker aanknoopingspunten te vinden met den vrijheidsoorlog , dat den dichterlijke aandoening hier veel minder
sterk was. Tot de fraaiste deelera van dit treurspel behooren
de bekende reizang: „Wien sit de wreedtheidt in 't gebeent" en de beurtzang : „0 soete maeghschap, o treckende
bloedt! ", maar juist in deze reien wordt de ellende en
bitterheid der ballingschap geschilderd door een dichter
die opgegroeid was te midden van mannen en vrouwen
waarvan velen de nooden der ballingschap hadden ervaren.
Van karakterteekening is in dit stuk nog minder sprake dan
in Gerard van Velzen : de tooveres Penta is eene copie van
Medea; Baeto, Rycheldin, Catmeer en anderen zijn louter
rolzeggers. Lange, vaak rhetorische redeneeringen vergoeden het gemis aan karakterteekening en lnotiveering niet.
Van de goede gegevens in dit stuk is ook hier door den
dichter weinig partij getrokken; men vergelijke zijne voor
samenkomst der vier tooveressen in een-stelingvad
woest dal met een heksentooneeltje als dat in den Macbeth,
dan blijkt duidelijk dat Hooft niet leefde in de dingen die
hij zijn publiek hier wilde doen zien.
Daar de dichterlijke aandoening niet zoo sterk was, is
ook het aantal mooie verzen hier geringer dan in Gerard
van Velzen; echter zijn er nog genoeg om den roem des
dichters op te houden of te verhoogen, ik wijs slechts op
deze schildering van een bosch:
Een levendighe kerck van ongekorven hout,
't Welck met sijn telgen breed en hemelhooghe toppen,
Het dartelmakend licht bestaet den wegh te stoppen:
En stelt van binnen toe een' aeckelij eken dagh,
Die 's menschen hart bestelpt met ootmoed en ontsagh.
Wat marmorsteenen vloer oock Boud' haer tonnen roemen
Bij voettappeet van cruidt gespickelt met sijn bloemen?
Wat wanten rijck vermaelt, of wat beeldthouwerij,
Wat orden van gebouw is sulcke, dat het bij
Een schaduwrij cke beemd in maejesteit magh haelen?
Al deden porfir, jasp, en goudt des hemels straelen
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Met spiegelgladde glans afstuiten, en de Son
Daer,, met sijn hel gesight, geen óógh op houden kon:
Wat soud het wesen bij de pijlers der bosschaedjen
Soo steil gekapiteelt met weelighe pluimaedjen
Van aerdigh vloeyend lof? bij stammen nemmer los
Van klimop geborduirt op groen fluweelen mos?
Het kostelijcke koor sal d'ooghen haest verveelen;
Maer nemmermeer het frisch der scheemrighe prieelen,
Welcke als ghij duisendmael en duisendmael besiet,
Van duisendmael aenschouwt op een' gestalte niet.
Want waer ghij opliet , oft daer is nieuw groen gesproten;
Oft vogel schudt de blaen , oft wint verschiet de boten 3 ).

Indien Hooft onze eerste tooneeldichter ware geworden,.
dan zou men in onzen tijd niet hebben nagelaten eene verklaring van dat feit te geven. Alle voorwaarden
zou men
waren daarvoor aanwezig: hij stond midden
gezegd hebben
in de burgerij, maar in een kring waarbinnen zich reeds
patricische neigingen openbaarden; hij kende ons volk van
hoog tot laag, was in aanraking met het hof, met den
adel, met de burgerij als met de boeren van het Gooi; bewonderaar en navolger van Tacitus , leerling van Montaigne,.
werd hij in zelf kennis en menschenkennis slechts door Huygens geëvenaard; hij had aanleg en neiging voor de dramatische kunst, de tooneelen van Egelantier en Academie
stonden te zijner beschikking ; hij was kunstenaar met het
woord als weinigen ....... en toch ? Toch heeft hij zich
reeds omstreeks zijn veertigste jaar van het tooneel afgewend en is niet hij doch Vondel onze eerste tooneeldichter
geworden.
Voorzoover Hooft betreft, waren de oorzaken daarvan gedeeltelij k dezelfde die hem brachten tot het schrijven der
Nederlandsche Historiën. Maar bovendien, zij ne menschenkennis ging niet gepaard met voldoende vormkracht. Een
karakter waarnemen in de historie, een karakter schetsen
volgens historische gegevens dat kon hij; niet bij intuïtie
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weten en doen zien hoe een gegeven karakter zich ontwikkelt en en openbaart onder bepaalde omstandigheden. Daar
zijnè zucht naar realisme sterker ontwikkeld was dan zijne
fantazie , bewoog hij zich liever op den vasten bodem der
historische werkelijkheid dan in de nevelen van een ver
verleden waar hij niet steeds vasten grond onder de voeten
voelde en waar zijne verbeeldingskracht moest aanvullen
wat aan historische zekerheid ontbrak. Na Baeto heeft
Hooft nog eens de hand geslagen aan het vervaardigen van
een tooneelstuk, de Isabella; doch dit werk werd geboren
minder uit scheppingsdrang dan uit zucht om den Prins van
Oranje bij diens bezoek aan het Muider-slot aangenaam bezig
te houden; ook bewerkte hij slechts een klein deel van het
stuk en liet de voltooiing er van aan Coster over. In de
vertaling van Seneca's Medea, die na de Isabella op touw
gezet schijnt, bleef hij eveneens steken. Daarna keerde hij
het tooneel voor goed den rug toe en ging zich wijden aan
zijne historische studiën.
Is het op Hoofts besluit van invloed geweest dat hij de
ster van Vondels genie langzaam maar stadig zag rijzen
naast de zijne? Heeft hij ingezien dat, waar meerderman
komt minderman moet wijken? Met het oog op Hoofts beschouwing van Vondel komt mij dat niet waarschijnlijk voor.
Aannemelijker acht ik, dat hij eenvoudig gevolgd is waarheen neiging en aanleg hem riepen.
b. Coster.
Wat ons bij eene beschouwing van Coster als tooneelschrijver in de eerste plaats treft, is zijne veelzijdigheid.
Zijn Ryclee-Man en zijne gelegenheidsstukjes als Duytsche
Academie en Niemant ghenoemt niemant gheblameert behooren nog tot het tijdvak der Rederijkers de grootendeels
door hem bewerkte Isabella is eene tragi-comedie; hij heeft
een paar nieuw-klassieke drama's geschreven: Ithys en Polyxena, een derde, Iplcigenia , moet eer een politiek-drama-

223
tisch hekeldicht genoemd worden; eindelijk een paar klucht
stukken van Breeroo en Hooft gemeen-spelndimt
hebben dat zij hare stof ontleenen aan een middeleeuwsche
romance.
Zoo heeft hij dus zijne krachten beproefd in verschillende
dramatische genre's en raakt zijn werk dat zijner tij dgenooten op meer dan een punt.
Van zijne drie treurspelen welke wij hier te bespreken
hebben, werd Ithys het eerst geschreven (1615). Coster
heeft zijn stuk een treurspel genoemd, doch er bestaat bijna
evenveel reden het eene pastorale te noemen. Blijkbaar heeft
hij geen raad geweten, hoe de vijf bedrijven van zijn stuk
— want dat er vijf zouden zijn , stond bij hem vast te
vullen; hij heeft toen de kern van zijn stuk verbonden met
eene pastorale die er slechts losjes mede samenhangt en
evenveel plaats inneemt 'als het overige deel van het stuk.
In die pastoraal-tooneeltjes vinden wij dan ook verscheidene
motieven die wij bij Hooft en anderen hebben aangetroffen:
bespiegelingen over onnutte weelde die geen geluk aanbrengt;
lofspraken op de gouden eeuw; verheffing van het landleven
boven het hofleven ; ook, als in Granida, eene herderin die
zich verschuilt voor een naderenden herder. Er wordt veel
gezongen en een enkelen keer, naar het schijnt, gedanst 34).
Overigens is deze pastorale van middelmatige verdienste;
slechts een enkel tooneeltje (4de bedr. le toon.) verheft zich
boven het middelmatige; de liedjes zijn bevallig, vooral van
het dansliedje mag dat getuigd worden.
Van de wijze waarop Coster de antieke sage van Tereus
en Philomela heeft verwerkt, valt weinig goeds te zeggen;
verwerkt heeft hij haar eigenlijk niet, slechts bewerkt; de
voorname feiten zijn door hem weergegeven; wij vinden
lange monologen, hoegenaamd geen karakteristiek, groote
woorden waar hartstocht moet uitgedrukt worden. Slechts
in het tooneel waar Ithys wordt vermoord en in dat waar
Progne geniet van hare wraak, is het gruwzame op ver,
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dienstelijke wijze weergegeven; dáár toont Coster zich een
waardig leerling van Seneca.
Ithys en Polyxena werden gedicht om hun zelfs wille;
Iphigenia niet alzoo. Dat laatste stuk heeft beteekenis vooral
als politiek hekeldicht; uit dat oogpunt beschouwden wij het
in een vorig hoofdstuk. Was de Ip17 igenia een geducht wapen
in den strijd tusschen poëten en consistorie, als tooneelstuk
en als dichtwerk staat het niet hoog; het is een belang
stuk, belangwekkend voor hen die de geschiedenis-weknd
van onze litteratuur en ons volk willen leerera kennen; geen mooi
stuk. Scherp en grof is Coster op vele plaatsen, geestig
slechts een enkelen keer; zoo b.v. daar waar hij zich bedient van eene gelukkige woordspeling:
Tersites heeft ghelijck, zouden zy noch Gods wil

Niet weten, die zo lang om Gods-wille studeerden?
Zo geeft men haar de naam t'onrecht van God-geleerden 35).

Slechts een enkelen keer rijst de stijl zooals op eene
plaats waar sprake is van de vrijheid:
0 wel gheboren volck ! dat noyt en wierd ghedwongen
Van 's Werelts dwingelandt! werdt ghy nu noch gedrongen
Te moeten buyghen onder 't moeyelijcke juck
Van malle Papery! etc. 36 ).

Wat wij opmerkten over de verhouding tusschen Gerard
van Velzen en Baeto geldt ook die tusschen Iphigenia en
Polyxena.
Costers Iphigenia mist, in nog honger mate dan Gerard
van Velzen , eenheid van gevoel, van stemming en van gedachte : hier als daar leeft de dichter slechts voor een deel
in den tijd waarin zijn stuk speelt. Toen Hooft zijn stuk
dichtte , keek hij beurtelings naar de middeleeuwen en naar
de laatste jaren der zestiende eeuw; Coster hield bij het
dichten zijner Iphigenia den blik voortdurend gericht op de
werkelijkheid rondom hem: niet op het Grieksche legerkamp
voor Troje maar op het Consistorie te Amsterdam.
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Evenals Gerard van Velzen wordt ook 1phigenia gedragen
door eene sterke aandoening; doch Hoofts vurige vrijheidsliefde was van edeler aard dan Costers vrijheidszucht. In
Polyxena evenals in Baeto werden de dichters niet door
de werkelijkheid gedragen, moesten zij de antieke sage
door eigen kracht opheffen, haar bezielen, haar vleugels
geven. Daartoe bleek Coster even weinig in staat als in Ithys :
van karakteristiek is hier weinig te bemerken; de poëzie
staat niet hoog; slechts hooren wij tal van lange monologen
die vaak een gansch tooneel vullen en zien wij eene reeks
van gruwelen voor onze oogen bedrijven. Evenals in Ithy.wordt ook hier gezongen en gedanst 37 ). Misschien moesten
dans en zang de verpoozing aanbrengen, die het publiek
vroeger vond in het kluchtig tusschenspel.
Brandt heeft Coster een poëet genoemd, „die , indien by
zyn geestige invallen hadt willen bearbeiden, de grootste
dichters hadt naar de kroon gesteeken". Met het oog op
hetgeen Coster heeft voortgebracht, gelooven wij dat Brandt
Costers aanleg overschat heeft. Ware hij inderdaad een echt
dichter geweest gelijk Brandt schijnt te meenen een
dichter als Vondel , als Hooft , Breeroo of Luiken , dan zou
er geen sprake zijn geweest van al of niet willen bearbeiden", dan had zijn dichterlijk genie zich moeten openbaren; dan zou men ten minste op een een enkel stuk, op
eenige fragmenten of gedichten kunnen wijzen die tot het
beste in hun soort behooren; doch dat kan men o. i. niet; eenige
liedjes, een enkel tooneeltj e uit pastorale of treurspel en
zijne klucht van , Teeuwis den Boer, die tot het beste beh ooren wat hij gemaakt heeft, doen hem kennen als een
talent ten hoogste van den tweeden rang. Door zijne vroolijkheid , zijn scherp vernuft en zijne veelzijdigheid, door
zijne vriendschap met de voorname dichters dier dagen, door
de stichting welke Vondel met recht Costers Academie
noemde, heeft deze dichterlijke geneesheer eene belangrijke
rol gespeeld onder zijne Amsterdamsche tij dgenooten ; doch
15
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de beteekenis van zijn persoon overtrof die van zijne werken.
Geen wonder dat zijn invloed door zijn dood is bepaald, dat zijne
werken na zijn dood weinig of geen invloed hebben geoefend.
c. Vondel.
Langzaam maar gestadig ontwikkelde zich Vondels genie.
Gysbrecht van Amstel , het eerste stuk waarin hij zich toont
in zijne volle kracht, werd door hem gedicht omstreeks zijn
vijftigste jaar. Een lange ontwikkelingsperiode lag toen
achter hem. Aan den weelderigen opbloei van het drama
gedurende liet eerste kwart der 17de eeuw, nam ook hij
deel: hij dichtte in dat tijdvak drie stukken waarin hij zijne
krachten beproefde: Pascha, Hierusalem Verwoest, Palamedes. Dan volgt een lang tijdsverloop waarin hij geen oor spronkelij k stuk dicht; het schijnt alsof de dichter zich zelf
niet voldoet, alsof hij tot het besef is gekomen dat hem
veel ontbreekt. Dat besef is hem echter geene reden geweest
om de handen in den schoot te leggen; integendeel, tijdens die
jaren van ontwikkeling is in den akker zijns geestes edel
zaad gevallen, dat wij hoog en heerlijk zien opschieten in
Gysbrecht van Amstel. Nu volgen dertig jaren van onafgebroken voortbrenging waarin hij twintig oorspronkelijke
drama's levert; eerst op dat deel zijner lange baan stijgt hij
tot dien hoogen glanstop Lucifer en dien anderen, nauw
hoog, Adam in Ballingschap, om met Roach-lijksmnder
waardiglijk te eindigen.
Zijne drie aanvangsdrama's wijzen ons al dadelijk de banen
welke het genie van den dichter in zijn loop zal volgen,
toonera ons de bronnen waaruit de breede diepe stroom van
zijn gemoeds- en geestesleven zal worden gevoed; Pascha:
het geloof en de bibel, Hierusalem Verwoest: de Oudheid
Palamed'es: de werkelijkheid,. Echter zijn deze drie bronnen niet
even belangrijk. Het is niet zonder beteekenis dat Vondel
zijne loopbaan als tooneeldichter aanvangt en besluit met
een bijbelsch stuk: vóór alles was hij Christen. Neemt hij
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ook met warmte deel in al wat rondom hem gebeurt in
Amsterdam , in de Republiek, in Europa, in de wereld — hij
neemt deel als Christen, als oprecht, vroom, vurig Christen; hij
strijdt vóór Oldenbarneveldt aan de zijde der Remonstranten; tegen Cromwell die de hand heeft durven slaan aan een
van Gods gezalfden; tegen de Turken die aartsvijanden
van het Christendom. Geen wonder dus dat van zijne 24
oorspronkelijke drama's twee derde ontleend zijn aan den
bijbel of ten minste geboren werden uit geloofsijver; Pascha,
Gebroeders, de Jozef's, Salomon, Lucifer, Jeptha, de David's , Samson, Adonias, Adam in Ballingschap, Noah zijn
bijbelsche stukken; Maeghden, Petrus en Paulus, Maria
Stuart , Zungchin werden geboren uit geloofsijver en , het
laatste, tevens uit bewondering van het werk der katholieke
Missie.
Het geloof voerde echter geene onbeperkte heerschappij
in Vondels gemoed; ook de werkelijkheid besloeg er eene
ruime plaats. In sommige bijbelsche stukken dringt zich de
maatschappij dier dagen onbeschroomd op het tooneel of
gluurt om een hoekje. Wij zien dat reeds in het eerste
stuk: het Pascha behandelt de verlossing der kinderen Israëls
uit Egypte, doch de dichter had tevens het oog op de
„veywordinghe der vereenichde Nederlandsche provinciën";
brengt hij Jozef en zijne broeders ten tooneele hij denkt
bij de schildering hunner oneenigheid aan de twisten die
de Christelijke volken onderling verdeeld houden; Lucifer
moet dienen ten spiegel van alle ondanckbare staetzuchtigen"; in Samson vinden wij eene verdediging van het
tooneelspel tegen de Calvinistische predikanten; ook in Ba
Gebroeders en in andere stukken zijn dergelijke-tavische
voorbeelden aan te wijzen. Een stuk als Palainedes staat
midden in het rijke volle leven van dien tijd; de Leeuwen dalers zweven er boven; Gysbrecht van Amstel was een greep
uit een verleden dat, voor Vondel en zijne tij dgenooten ,
nauw samenhing met het heden.
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Aan de Oudheid ontleende Vondel de stof voor zijne
drama's slechts zelden; waar hij het deed, was belangstelling in de klassieke stof niet altijd zijn voorname beweegreden: Hierusalem Verwoest is ontleend aan de Oudheid,
ja, maar aan de bijbelsche Oudheid; de geschiedenis van
Palamedes was eene klassieke sage, doch die sage werd niet
om haar zelve bewerkt, zij diende den dichter slechts als
een vorm voor de uiting zijner godsdienstige en staatkundige
gevoelens; Salmoneus werd gedicht omdat deze stof de Regenten van den Schouwburg in de gelegenheid stelde gebruik te maken van den tooneeltoestel die voor de vertooning van Lucifer was aangeschaft, Vondel maakte hier een
stuk bij een bestaand decoratief; Faëton is geschreven zonder
bijbedoeling, het was een uitloopar zijner vertaling van
Ovidius' Metannorphosen.
De invloed der Oudheid op Vondels dramatische kunst
bepaalde zich niet tot het ontleenen van eenige dichterlijke
stoffen; hij zelf immers heeft zich gekenschetst als den
dichter die 't Grieksch en Roomsch tooneel in Neêrlant
pooght te stichten ". Dien regel schrijvende zal Vondel wel
niet aan zijne vertaalde drama's alleen hebben gedacht; hij
wilde voor zijn volk doen wat de klassieke treurspeldichters
voor het hunne hadden gedaan; terwijl hij deze dichters,
vooral de Grieken, erkende als meesters in de kunst en
trachtte na te volgen, ging hij toch zijn eigen weg, bleef
hij ook in zijn werk door en door nationaal. Dat hij
aan Seneca en de Grieken veel te danken had voor
den uiterlij ken vorm zijner stukken: de vijf bedrijven,
de eenheden, de koren, de stichomythie, dat zagen wij
reeds vroeger; ook dat hij van die gegevens met vrij heid gebruik maakte 38 ). In enkele gevallen vinden wij aansluiting tussehen het klassieke en het nationale drama: het
lyrisch intermezzo vinden wij reeds in ons nationaal drama,
toen er van den invloed der klassieken nog geene sprake
was; wat Vondel echter aan de Grieksche treurspeldichters
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in dezen te danken had, was een helder inzicht in het wezen
van het lyrisch intermezzo en een beter besef van de eischen
waaraan het moest beantwoorden. Sommige passages uit
klassieke drama's werden door hem uit de verte nagevolgd ;
sommige motieven, aan de dramatiek der Ouden ontleend,
door hem aangewend; in Gysbrech t van Amstel werd een deel
der Aeneis „nae 's lands geleghenheid verduytst" , Jozef in
Egypte was een gekerstende Hippolytus doch meer dan
dat alles is dat het voorbeeld der klassieke treurspeldichters
hem heeft opgewekt, dat hun geest hem heeft bezield; dat
hij, den adel hunner poëzie gevoelend, zich zelf die hooge
eischen heeft leeren stellen waaraan hij , dank zijn aangeboren genie, kon voldoen.

Wat ons treft in het Vondeliaansche drama is vooral zijn
lyrisch karakter: de meeste van Vondels stukken leiden

geen onafhankelijk eigen leven, gelijk een kind dat na de
geboorte losgemaakt van de moeder een eigen bestaan krijgt;
gewoonlijk hooren wij den dichter in enkele of vele zijner
personen. Van stukken als Palamedes en Maria Stuart, behoeft dat niet nader te worden aangetoond; doch ook in
vele andere hooren wij telkens den dichter spreken door
den mond zijner personen of de personen dingen zeggen
welke slechts in den mond des dichters passen. Duidelijk
zien wij dat b.v. in Jeptha waar wij meer dan eens een der
personen of den Rei hooren opmerken dat de geschiedenis
van Jeptha zulk eene dankbare stof is voor dichters en
tooneeldichters 39 ). Nog duidelijker is een voorbeeld van dat
verschijnsel in de vertaling van Oedipus Rex, waar-zelfd
Vondel den Rey van een „treurrol" doet spreken hoewel
daarvan in het oorspronkelijke stuk niets te vinden is 0 ).
In Jeptha zet de Hofmeester uiteen , waarin de heilzame
werking van het schreien bestaat 41 ) en in Zun ychin zegt
'
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prinses Pao kort voor haar dood tot hare moeder, die evenals
zjj zelve „root beschreit" is:
Wie traenen stort kan noch dien ron te kennen geven
Door traenen, tekens van verzetbren rou en druk 42 ).

Zulke psycho-physiologische verklaringen kunnen slechts
afkomstig zijn van den dichter, dan geen dichter. Op meer
dan eene plaats hooren wij in Noach den dichter der Bespiegelingen van Godt en Godsdienst 43 ). Ook in -de wijze
waarop eene beschrijving of een verhaal wordt ingeleid en
verbonden met het stuk, bemerkt men vaak dat niet de
bode of een der personen, maar de dichter zelf aan het
woord is; er is iets opzettelijks , iets gewilds in den aanhef
van vele dier stukken dat zich beter laat gevoelen dan uitleggen. Zoo b.v. waar wij in Maeghden den Bode hooren
zeggen:
Ick sal vrouw Ursuls toght van deze kaey beginnen,
En leien haer te Rome, in 't Pauselijck paleis,
Van Rome weder hier 44 ) ;

Zoo ook in opzettelijke uitnoodigingen als deze in Batalavische Gebroeders: Zet met het voorbeelt van een hals
dit gel jck" , waarop Fonteius gelegenheid vindt tot-straf
het aanhalen van verscheiden gevallen uit de oude geschiedenis 45 ); als deze in Faëton: „Maer laet ons Febus hof
bespiegelen" 46), waarop eene uitvoerige beschrijving volgt;
of in eene aankondiging als deze: „Ick wil den oirsprong
der elende kort ontvouwen" 47).
In vele bijbelsche stukken streeft Vondel er niet naar
een langzaam wordend stuk menschenleven voor te stellen,
een welsluitend , welgemotiveerd geheel dat zooveel mogelijk
voeling houdt met de werkelijkheid waarboven het zich verheft doch een bijbelverhaal zoo goed mogelijk te verwerken tot een treurspel, van dat verhaal zoo weinig mogelijk
weg te laten en al wat zich niet vanzelf in den loop der
handeling aanbiedt, in het stuk te brengen langs den weg
van mededeeling of beschrijving.
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Om de eischen der werkelijkheid bekommert hij zich vaak
weinig, vooral in de bijbelsche stukken. In David in Bal
zien wij bij den aanvang van het 4de bedrijf een-lingschap
bode „zwart begruist van zweet en stof ]l En hygende en
vermoeit" op het tooneel komen; hij roept: 0p, men moet
de handen reppen I Te wapen, heeren, op te wapen: het
is tijt 11 De vyant voor de poort. Men wapen zich ten
strij t !" Die alarmkreet verhindert echter noch den koning,
noch zijne heeren den bode een lang verhaal te laten doen
ea zelf aan het redeneeren te blijven tot het eind van dat
bedrijf. Dat voorbeeld staat waarlijk niet alleen. Ook naar
de reden van het komen en gaan der personen vraagt men
dikwijls te vergeefs. In Samson doet Vondel zijn held eerst
ten tooneele verschijnen en, nadat hij gesproken heeft, weder
door den Tuchtknaap wegleiden. Waarom? De Tuchtknaap
weet het niet; men heeft het hem gelast (vs. 434). Wij weten
het ook niet, tenzij dat het geschiedde om Vondel gelegenheid te geven, Samson plaats te doen maken voor den vorst
van Gaza die daarna optreedt. Wij hooren niet zelden med edeelingen als: „'t Is tijt dat ick u laet" of: wy gaen
binnen", doch in vele gevallen wordt het ons niet duidelijk waarom de sprekers ons verlaten en binnengaan.
In sommige bijbelsche stukken, welker stof reeds dramati,3ch geordend was, gelijk b.v in Jozef in Dothan en Jeptha,
treffen wij deze verschijnselen niet of slechts in geringe
mate aan; evenzoo in niet bijbelsche drama's als Gysbrecht
en Leeuu'endalers. Dat zijn tevens de stukken welke zich ,
in tegenstelling met vele andere , onderscheiden door afwisseling en handeling. Echter ook in stukken als Lucifer en
Adam in Ballingschap is wel degelijk handeling, doch het
is er Bene van anderen aard dan die van Rodenburg en Jan
Vos; hier geene raadselachtige verwikkeling en vermommingen , geene veldslagen noch feestmalen, hier worden
geen menschen vermoord -- doch de val eener schoone ziel
met bewonderenswaardig meesterschap in zijne verscheidene
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stadiën geschilderd. Neem Lucifer; welk eerre gelijkmatigg
en voortreffelijk ontwikkelde handeling vinden wij daar: in
het eerste bedrijf de drie engelen-raddraaiers bijeen; tij ding
van des menschen gelukkigen staat; ontevredenheid en afgunst steken het hoofd op; Gabriëls verschijning: des menschen toekomstige heerlijkheid voorspeld; de rey die God
verheerlijkt, zijn besluit eerbiedigend.
Na deze majestueuze ouverture, in het tweede bedrijf Lucifer
ten tooneele, opgewonden, verbitterd; Belzebub hem aanprikkelend, vooral na de woordenwisseling met Gabriel;
Lucifer beraamt plannen tot verzet; de Rey treurt over den
stand van zaken maar heeft nog hoop. In het derde bedrijf
de aanhangers van Lucifer tegenover den Rey; er is dus
reeds een aanhang; Apollion en Belial zetten hen aan; Belzebub prikkelt hen, plaatst Michaël tegenover hen en doet
dezen olie in 't vuur werpen, dan wijst hij hen op de nood
een Hoofd te kiezen , doet Lucifer zwichten-zakelijhdvn
voor hun aandrang; in vs. 1256: „ick troost me dan gewelt
te keerera met gewelt" het overslaan der handeling (peripetie); de Rey zingt een treurlied. In het vierde bedrijf
Lucifers handelwijs aan Gabriel en Michaël ter oore gekomen; Michael rust zich ten strijde ; Lucifer en de zijnen
ten tooneele eveneens zich toerustend; vruchtelooze poging
van Rafael om Lucifer te overreden; Gods trompetten klinken, Apollion komt Lucifer halen. In het vijfde bedrijf de
catastrophe zelve met pracht van taal geschilderd.
Gelijk men reeds uit dit overzicht kan opmaken, sluiten
de reien zich in Lucifer steeds nauw aan bij het hoofdstuk
dat zij besluiten; dienzelfden innigen samenhang kan men
00k in verreweg de meeste andere stukken van Vondel
waarnemen; niet alleen in Gysbr•ecll t van Amstel maar ook
in de overige drama's kan men opmerken „door welk een
fijn gevoel Vondel bij het dichten van zijne reien .... ge
werd, en hoezeer hun toon telkens in overeenstemming-leid
is met hetgeen voorafgaat".
,

-
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Vondels opvatting van den Rey is nooit grondig onder
zocht; men houdt zich gewoonlijk aan de bewering dat hij
het wezen van het Koor niet begreep en dat zijne reizangen
zonder schade voor het geheel uit het stuk kunnen worden
gelicht. Beide deelen der bewering berusten op lossen grond
hebben een nauwkeurig onderzoek dringend noodig.-slagen
Voorloopig wijs ik er slechts op, dat er vrij wat tegen deze
bewering valt in te brengen. Seneca, Euripides en Sophocles
hebben volstrekt niet dezelfde opvatting van het Koor; ook
zijn hunne reizangen onderling zeer verschillend van karakter;
vele dier lyrische ontboezemingen en bespiegelingen dragen
evenmin iets tot de eigenlijke handeling bij als de Vondeliaansche reien. Aan den anderen kant is ook bij Vondel
de Rey meer dan eens de ideale toeschouwer; in Hierusalem
Verwoest, Leeuwendalers rSalm oneus , David herstelt, Samson en andere stukken, neemt hij deel aan den dialoog,
raadt, vermaant, troost of luistert naar de ontboezeming
van een der sprekers. Dat in sommige vroegere stukken van
Vondel, ook nog in Gysbrecht van Amstel, meer dan een
Rey voorkomt, is te verklaren uit eene verwarring van het
lyrisch intermezzo met de reizangen, waarvoor de dichter
zich later heeft leeren wachten.
-

,

Uit het overwegend lyrisch karakter van het Vondeliaansche drama laat zich geleidelijk verklaren, dat vele zijner
personen meer rolzeggers dan menschen zijn. De dichter die
hen deed handelen en spreken, bleef in vele gevallen zich
zelf , werd niet wat hij wilde dat zij zouden voorstellen.
Karakterschilderiiig is niet de eigenschap waardoor Vondels
treurspelen het meest uitmunten; doch daarmede is niet
gezegd, dat het hem ontbreekt aan menschenkennis en ver
om het zieleleven te schilderen of uit te beelden.-mogen
Sommige van Vondels helden en heldinnen zijn meer belichaming van eene of andere menschelijke eigenschap dan
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menschen: Palamedes en Maria Stuart zijn typen van onschuld, Jozef in Egypte is de verpersoonlijkte kuischheid,
Lucifer: de staatzucht, Salmoneus: de trots, Filopaie: de
moederliefde. Dat verhindert echter niet dat Vondel den
hartstocht in hen niet zelden meesterlijk heeft voorgesteld.
Men herinnere zich b.v. de voortreffelijke schildering der
Joodsche moeder die, half krankzinnig van honger, haar
eigen kind slacht en eet: de razende is verzadigd „'t
versche vleesch op heete kolenHalf geroost" heeft zij
het juiste woord is van Vondel — nu komen
gevreten
de hongerige wachters op de braadlucht af; meesterlijk is
door den dichter de zoetelijke toon der nu verzadigde weergegeven, meesterlijk ook getoond hoe in het verzadigd dier
de moeder, maar half waanzinnige moeder, weer ontwaakt:
Stilt uw gramschap, weest tevreden!
Hier is, zeghtze, 't overschot
Van mijns kinds gebraade leden:
Eet vry! dat u zegent God!
Dat zijn d'errnkens, dit de voetjens,
Dat de spiertrens van mijn zoon,
Dien my honger dwong te doon ;
't Vleesch dat srnaeekte my zo zoetjens

49

).

Voortreffelijk ook is in Jeptha de voorstelling der smart
van Filopaie wanneer zij verneemt dat hare dochter reeds
niet meer tot de levenden behoort, dat zij door de hand
van haren vader geofferd is; wij zien hier het klimmen
en dalen van den hartstocht voor ons: eerst is zij buiten
zich zelve , zij waant den moordenaar verscholen te zien,
dan komt een aanval van dierlijke woede , dan bitterheid ,
dan smart, dan overweldigd door hare aandoening
valt zij in zwijm
Het is niet moeilijk in Vondels werken tal van goed of
voortreffelijk geslaagde karakters aan te wijzen: in Gysbrecht:
Willebord en zijn portier, Vosmeer de Spie en Badeloch;
in Jozef in Dothan: Jozef zelf, de broeders Simeon, Levi
50).
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en Judas , de Vrachtmeester; in de Leeuwendalers: Hageroos,
Kommeryn, Blinde Wouter, de twee boeren Warner en
Govert; in Noah: Urania.
Hoeveel talent heeft Vondel geopenbaard in de wijze
waarop hij de moeilijke taak heeft volbracht Jozef tot zijn
held te maken en aller sympathie voor hem te winnen. Met
veel tact heeft hij hem zooveel mogelijk als kind, als kinderlijken knaap voorgesteld; bij den aanvang van het stut:
zien wij Jozef slapend op de heide onder de hoede der engelen; Vondel wil hem liever 16 dan 17 jaar geven, hoewel
de Bijbel en Flavius Josephus beide van 17 jaar spreken;
hoe kinderlijk is dat: „magh ick mijn rock niet houden ?"
waarlijk, wie Vondels stuk leest, en meer nog: wie het
ziet, die zal zich Jozef niet langer voorstellen als den braven
Hendrik dien hij reeds als jongen niet goed zetten kon.
De fijnheid van toets, waarmede Vondel in Lucifer heeft
geteekend, boe Belzebub — steeds achter de schermen blij
zaken regelt en Lucifer als een ge -vendgar
-voelignstrum
bespeelt, is niet' dikwijls overtroffen.
Vele van Vondels mannen onderscheiden zich niet in de
eerste plaats door die eigenschap welke men gewoonlijk van
een man eischt: kracht; zij hebben vaak iets zwaks, iets
zachts , iets vrouwelijks. Vondel heeft sympathie voor een
Palamedes , vlekkeloos, wijs en zachtzinnig; voor Jozef, den
reinen knaap, den kuischen jongeling; voor Gij sbrecht , den
vromen ridder; zijn David en Salomo laten zich door vrouwen beheerschen; in Adam in Ballingschap is Eva meer
mans dan haar wederhelft. Waar Vondel kracht wil schilderen, is hij niet altijd gelukkig; Zijne helden, ridders
en vorsten doen ons wel eens denken aan Breeroo's Hopman Roemer, den Nederlandschen „miles gloriosus". Meer
dan eens stelt Vondel ons een woedenden man voor , doch
eer deze tot dadelijkheden overgaat, zendt de dichter gewoonlijk eene vrouw , eene dochter of een ander personnage
af die den woedende vasthoudt: Gysbrecht, Zungchin , Po-

236

tiphar, Ruben en Jeptha uiten hunne woede op het tooneel
vooral door te roepen: „laet los! laet los! laet los!" of:
wie houdt onze armen vast ?" Tegenover hen staan echter
anderen die alles behalve zwak zijn: de listige Ulysses uit
Palamedes Diederik van Haarlem uit Gysbrecht, de Ga
vooral, Samsons reuzengestalte-baoners,BlzuSm
het
gansche
stuk
waarin hij ons wordt voor
overschaduwt
,

-gestld.
Gelijk de meeste dichters heeft Vondel de vrouwen liefgehad, doch idealist die hij was — met kuische , eer biedige liefde. Voelde hij zich in zijne omgeving het meest
getrokken tot stille zedige meisjes en vrouwen als Agnes
Block en het klopje Dina Noortdyck — in zijne drama's
boetseert hij het liefst eene teedere moeder en liefhebbende
gade, eene onderworpen dochter, eene reine maagd, eene
vrome Christin; Maria Stuart, Ifls en Pao zijn zusters van
Sinte Ursula en de heilige maagden. Trouwens wat kan men
anders verwachten van een dichter, voor wiep gedurende
het gewichtigste deel zijns levens de Moedermaagd het ideaal
aller vrouwelijkheid was? Echter, Agnes Block en Dina
Noortdyck waren niet de eenige vrouwen in Vondels omgeving: daar was Katharina Baeck het „Wycker bietje" zoo
„poezelachtig" en welgedaan, die zwom in lachjes en genuchj es" , met hare zuster Dianier; daar was de schalksche
Tesselschade , Maria de Brune in wie „stemmigh zwaar en
zedigh licht" vereenigd waren, „wightigh gout en vlugh
quickzilver". Vrouwen en meisjes van deze soort zijn schaarsch
in Vondels tooneelwerk: Hageroos staat zoo goed als alleen,
en nog is zij slechts voor een deel copie der werkelijkheid;
voor een ander deel is zij een type, door Tasso en Guarini overgenomen van Ovidius en na hen ook door Vondel bewerkt: de
nimf die tuk is op jachtvermaak en afkeerig van het huwelijk.
Waarschijnlijk zijn er in Vondels omgeving wel meisjes
en vrouwen geweest van minder allooi dan de voorafgaande:
coquettes, minzieke of louter wereldschgezinde vrouwen,
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heerschzuchtigen en feeksen; maar stellig hebben ook de
eerstgenoemde soorten hem weinig aangetrokken. In zijne
drama's treffen wij ze slechts zelden aan; in overeenstem ming met de opvatting zijner dagen liet Vondel ze over
aan de dichters van klucht en blijspel; de enkele malen
dat wij ze in zijn werk aantreffen, zijn zij eer belichaming
van begrippen dan vrouwen: Jempsar: de wellust ; Sidonia
en Filotimie: het ongeloof in verleidelijken vorm; Urania:
de wereld en al hare begeerlijkheden. Bij de voorstelling
van Jempsar betrad Vondel een gebied waarop hij , kuische
dichter, het minst thuis was: dat van den zinnelijken hartstocht. Al beweert Jempsar weg te kwijnen van minne, zij
redeneert even veel en bijna even wijs als haar begeerde
Jozef; in het 4de bedrijf houdt zij met Jozef zelfs een geregeld debat over het overspel. Sidonia ontwikkelt hoogstens
eenige sluwheid in de wijze waarop zij gebruik weet te
maken van de zinnelijkheid des ouden konings; doch ook
zij is vooral geoefend in dialectiek. De verhouding van Filotimie tot Salmoneus is dezelfde als die tusschen Sidonia
en Salomon; het was de herhaling van een vroeger motief,
waarlijk niet de eenige in dit stuk. Urania alleen is welgeslaagd; mag men de figuren van Sidonia en Filotimie ten
hoogste vluchtige omtrekken noemen Urania's gestalte zien
wij in bas-relief: er is iets vorstelijks in houding en taal
dezer vrouw; als haar geboodschapt wordt dat eene menigte
herders in het steeds rijzend water zijn verdronken , merkt
zij koeltjes op: „Een kleen verlies: men vint meer herders
by der hant"; haar echtgenoot , den zwakken Grootvorst
Achiman, behandelt zij uit de hoogte, met een zweem van
spot, in de woordenwisseling toont zij zich gevat en puntig;
schamper voegt zij haar man toe: „ga heene, bergh uw lijf
in Noahs beestekist"; den ouden Noach bejegent zij met voorname minachting of grijpt hem met felheid aan; tot op het
laatst houdt zij het hoofd op en spot, eindelijk bezwijkt ook
haar moed.
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Een kind in een treurspel zooveel te doen spreken als
Rodenburg en Jan Vos bijwijlen hebben gedaan, strookte
niet met Vondels klassieke neigingen, met zijn verlangen
het treurspel verheven en indrukwekkend te maken. Wij
treffen in zijne drama's wel kinderen aan, doch zij doen
niet veel meer dan verschijnen; in Gebroeders komt Mephiboseth met zijn zoontje een voetval doen voor David; in
David in Ballingschap en David Herstelt zien wij Berseba
met den kleinen Salomon ten tooneele komen; in Batavische Gebroeders vertoont zich de zoon van Heldewijn als
„stom personagie"; de kleine Veenerik in Gysbrecht van
Amstel is de eenige die een paar woorden spreekt.

Tot nog toe spraken wij slechts terloops over de poëzie
in Vondels treurspelen. Eene zoo rijke stof op eiiigziu
afdoende wijze in eenige bladzijden te behandelen, is slechts
mogelijk voor iemand die eene uitgebreide en grondige
kennis van het Vondeliaansche drama paart aan meesterschap in de compositie, zoodat hij met behulp dier beide
in weinige groote lijnen een welgelijkend beeld kan geven.
Ik kan hier slechts op een paar voorname eigenschappen
van Vondels genie wijzen: 1 0 de teederheid en diepte van
zijn gevoel. Reeds in zijn eerste stuk het Pascha toont txtj
die in de jammerklachten der van hunne kinderen beroofde
ouders; ondanks de zwakke regels die Wij hier en daar
vinden, is er in deze klachten iets dat innig roert en treft.
Zelden is de liefde van een ouderen broeder voor een jongeren aandoenlijker voorgesteld, dan die van Ruben voor
Jozef. Welk een diepte van ouderleed peilt men in die
bekende verzen:
Och d'ouders teelen 't kint , en maecken 't groot met smart:
Het kleene treet op 't keet; de groote treên op 't hart.

Welk een wanhoop in Lucifers klacht:
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Of ergens schepsel zoo rampzaligh zwerft als ick?
Iek zwoer mijn' Schepper af. Hoe kan ick voor dat licht
Myn lasterstucken, myn verwatenheit vermommen!
Hier baet geen deizen, neen, wy zyn te hoogh geklommen.

Felheid van haat brandt in Gebroeders en Jozef in Dothan;
in Samson gloeit de wrok, heet op wraak.
Het gevoel van Vondel is misschien niet zoo fijn, dat het
de onderscheidene aandoeningen in al hare schakeeringen,
in haar wonderbaar spel van afwisseling en wederzijdschen
invloed kan vasthouden en weergeven; doch het is diep en
zuiver en doorzichtig als een bergmeer.
2° de kracht zijner verbeelding. Vondels fantazie zweeft
door alle tijden en landen ; „mijn blijde geest vaert spelen Daer draeyboom sluit noch hek", heeft hij terecht
van zich zelf getuigd in een tijd toen hij, in de volle kracht
des levens, zijn adelaarsblik naar alle kanten sloeg. Wat al
verscheidenheid van tijden en tooneelen en menschen wordt
ons in zijne drama's voor oogen gebracht: de eerste tijden
van het menschdom, de Oudheid, de middeleeuwen en zijn
eigen tijd; verdrukte volken , belegerde steden en kasteelen ,
legerkampen, gevangenissen, hemel en paradijs, vorsten hoven en het open veld; koningen en koninginnen, veldheeren, staatslieden, boeren en herders, priesters en apostelen en heiligen. Vondels beste stukken ziet men voor zijne
oogen, ook al zit men niet in een schouwburg. Met welk
een talent weet hij ons te verplaatsen in Leeuwendael, ons
steeds op het land, in het vrije open veld te houden: telkens zien wij de klavervelden en de landkapel van god Pan
met haar rieten dak; wij hooren de beek tegen hare oevers
kabbelen, den morgenwind in de bladeren suizelen; de zon
komt op en verguldt de toppen van bosch en boomen; Hageroos gaat ter jacht en haar hond trekt van verlangen aan
het leizeel; men zweert bij de beek , de linde , de lucht ,
het veld, den vogel in zijne vlucht. Wij zijn hier niet in
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een droomland maar in een frisch Hollandsch landschap ,
palend aan de duinen en waar men soms de zee hoort

ruischen.
In Lucifer daarentegen blijft de aarde buiten ons gezicht;
de fantazie des dichters voert ons op hare sterke vleugelen
hoog boven lucht en wolken. Over de aarde hooren wij slechts
spreken; wij zien slechts den gouden tak, bepereld van zil-.
veren dauwdruppels, met zijne karmozijnroode vruchten,
welken Apollion omhoog brengt als een blijk van Paradijs
weet de dichter ons onder den indruk te-herlijkd.Ho
brengen van de onmetelijke afstanden in die hooge sferen;
de Godheid troont hoog boven Lucifer en de overige engelen
die toch weer zoo oneindig ver boven de aarde zich bevinden ; wij zinken met Apollion sneller dan de gedachte door
negen bogen, tot wij lager dan de maan en woleken afgegleên" blijven zweven boven de aarde en stijgen dan weer
„van kreits in kreits" naar de wijde ruimten des hemels
waar het gouden licht straalt op tinnen en transen van
paleizen, op „de roozegaerden en tuinen van 't hemelsch
paradijs ". Hoog daarboven, diep in 't grondelooze licht"
troont God. Bewonderenswaardig is het talent waarmede
Vondel al wat stoffelijk is zooveel mogelijk heeft vermeden, alles etherisch, van hooger orde gemaakt heeft:
zijne engelen laten een spoor van licht en glansen achter
zich in hunne vlucht, zij schijnen „een vliegend vier", eene
verschietende ster; soms doen deze kinderen des lichts aan
natuurverschijnselen denken: de toevloed der engelen maakt
den indruk van stroomen licht; hunne afvalligheid openbaart
zich in rood licht, nevels en wolken; het oproer is een lichte
brand; de twee slagorden zweven tegenover elkander als
donkere wolken waarin het zonlicht regenbogen schildert
en schakeert ".
Het Paradijs wordt in Adam in Ballingschap voor onze
oogen getooverd als een heerlijk wonderland waar alles
schitterend schoon is; een droom van zonlicht en geluk en
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zoete vervoering, waarover langzamerhand een vale, vuile
nevel kruipt.
Heeft Vondel ook als realist zijne verdiensten
toch is
hij niet het grootst waar hij de werkelijkheid afbeeldt; in
zijne volle kracht ziet men hem eerst, waar zijne ziel als
die van Jeptha's dochter „geen aarde raeckt".
3 0 zijne bewonderenswaardige techniek. Vondel had ten
opzichte zijner techniek ongetwijfeld veel te danken aan Du
Bartas en aan de klassieke dichters: de eerste wekte hem
op om de rijke mijn onzer taal te ontginnen, haar rijkdom aan
samenstellingen te vermeerderen, om te zoeken en te durven;
van de laatsten, vooral van de Grieken , leerde hij de kunst
van den dialoog, die schitterende dialectiek welke hij vaak
te zeer om haar zelve beoefende doch die hem ook dikwijls
in staat heeft gesteld den strijd der meeningen op het leven
uit te beelden; van de Grieken leerde hij te streven-digst
naar dien verheven eenvoud die zelden plat wordt, en zoo
.

al, dan in veel gevallen slechts plat voor hedendaagsche ooren;

van hen kunstgrepen als die der herhaling van de woorden
eens tegenstanders in liet debat om meer scherpte bij te
zetten aan zijne eigene. Maar veel meer kwam uit hem zelf.
Het is waar dat gebreken van zijn tijd: valsch vernuft en
gemis aan fijnheid zich ook wel eens in zijne poëzie openbaren ; dat de eenvoud wel eens huisbakken wordt, de poëzie
wel eens rhetorisch — doch hoeveel deugden staan daar tegenover: die gave van schildering en die plastische kracht,
dat fijne gevoel voor de harmonie tusschen inhoud en klank
zijner verzen, die rijkdom aan rhythmen en melodieën. blon
met zijne getrouwe alexandrijnen -dernw!thijo
Door telkens afwisselende rusten , alliteratie en klankschildering, door gestadig enjambement, door dubbelrijmen en
binnenrijmen , staand en slepend rijm weet hij de eentonigheid dezer versmaat te veranderen in de rijkste verscheidenheid. En welk een breede zwaai van periodes ook in de
poëzie zijner drama's.
16
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Gelijk ieder waar dichter , weet Vondel het gewone te
adelen door de wijze waarop hij het aanwendt. Treffend is
de klacht des engels die getuige is geweest van den „brant
van liefde" tusschen Adam en Eva: „Hoe arm is eenigheit !"
Welk eene werking doen deze enkele woorden in die omgeving! En toch is er slechts weinig verschil tusschen die
uitdrukking en deze uit eene, negentien jaar oudere, klucht:
„Ienich eyt is armoet !" gevolgd door: „Wat is toch ien wijf
sonder Man" 51 ) ? Talloos zijn die fraaie regels die u treffen
door hunne plasticiteit, regels als: „te nacht heel spa, toen
d'ondergaende maen In 't gras viel" of: „zy dreigen u
den doot en moorden met hunne oogen" ; talrijk die heerlijke
verzen waar de dichter door eene enkele herhaling of wending een groote kracht ontwikkelt, verzen als:
Sluit voor Begeerte uw graeg gezicht;
Zy loert, zy loert om in te vaeren.

of waar het rijm hem allergelukkigste vondsten verschaft,
gelijk in deze regels:
helaes , de zon, de dagh
Gaet met mijn' Absolon en zijnen vader onder!
Waer bergh, waer bergh ick mij van rouwe! o vader zonder....
.

0 vader zonder zoon.

waar het afbreken midden in de uitdrukking, dat woord
dat de keel niet uit wil, eene voortreffelijke werking doet.
En welk eene majestueuze volheid van klank, aanrollend
en ten einde van zijn loop opwaarts schietend, in dit eene
koninklijke vers uit eene prachtige scheppingshymne:
Tóen sprdck de Hoogste: 't wérde licht!

Men moet Vondel als tooneeldichter bij uitstek nationaal
noemen , omdat het geestesleven van ons volk zich afspiegelt
in zijn werk. Het is niet slechts de krachtige kleurige zeventiende eeuw die er in weerkaatst wordt, doch ook wat haar
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voorafgaat; in dat drama vindt men het realisme van Willem
die den Reinaert dichtte en Ruysbroeck's innige mystiek,
zoowel de didactiek en den geloofsijver van Maerlant als
Zuster Hadewych's extaze; dat drama is geboren onder ons
volk met zijn levenslust en zijn afkeer van dit leven, zijn
smachten naar een hooger reiner bestaan. De schoonheid
van het Vondeliaansche drama is meer pittoresk dan monumentaal, gelijk die der stad die zich aan Amstel en aan
IJ zoo heerlijk opdeed; het blijft zich zelf lang niet overal
gelijk , doch rijst en daalt voortdurend: van Jozef in Dothan
op Jozef in Egypte, van Lucifer op Salmoneus, van Adam
in Ballingschap op Zungchin.
Enkele drama's , als de hier in de tweede plaats genoemde,
als Adonias , Batavische Gebroeders en de twee vroegste
stukken , staan vrij wat lager dan de overige, al bevatten
zij nog veel schoons; scheppingen als Lucifer en Adam in Bal
verheffen zich zoo hoog dat slechts weinig gelijk--lingschap
soortige werken daarnevens gesteld mogen worden: Dante's
Paradiso , Milton's Paradise Lost, Balzac's Seraphita.
Te zamen vormen deze 24 tooneelstukken het hoogste wat
de Nederlandsche litteratuur heeft voortgebracht; zij alleen
reeds geven ons aanspraak op Bene plaats in de wereldlitteratuur.
d. Navolgers en Nil Volentibus Arduum.

Men zou het aantal Amsterdamsche tooneelschrijvers en
tooneelstukken aanzienlijk kunnen vermeerderen; wie in catalogussen en bibliotheken naar Amsterdamsche tooneelstukken der 17de eeuw zoekt, vindt rijkelijk, maar trouvailles
zijn er schaarsch. Sommige dier stukken kunnen ons behulpzaam zijn bij het onderzoek naar de wijze waarop de stukken
toentertijd vertoond werden , maar tellen overigens niet mee in
een overzicht der literaire kunst. Slechts op eenige namen
en werken zullen wij hier nog de aandacht vestigen.
Navolging van Grajnicla blijkt duidelijk in Krul's pastoraci

244
van Chloris en Philida (a°. 1631); het aanvangstooneel van
Hooft is hier geheel nagevolgd 52). Krul was een zwak na
Hooft, Breeroo en Rodenburg; den laatste volgde-volgeran
hij in de keuze en bewerking der stof, Breeroo in zijne
komische tusschenspelen. Vandaar princessen die verliefd
raken op herders, koningen die een goed oogje hebben
op herderinnetjes, verheerlijking van het landleven; vandaar vermommingen, geestverschijningen en opgeschroefde
declamatie's; vandaar komische dialogen tusschen personen
als Labbekack en Verneem-al, plat genoeg maar zonder
geest. Eene even zoutelooze nabootsing van Granida en
de Italiaansche pastorale vindt men in Jan Soet's Clorinde en I)ambize (a". 1640) 53 ). Ook hier een op eene herderin verliefde prins die zijn prinselijkheid ruilt voor het
herdersleven; eene poging tot verkrachting der schoone herderin die ontzet wordt door haren minnaar; de gelieven
gevangen genomen maar weer bevrijd. De hoveling Hans
is eene navolging van Breeroo's Leckerbeetj e ; hij is nog het
minst slecht gelukt.
Vondel werd ook als dramaticus nagevolgd door Anslo
zijn treurspel de ParVsche Bruiloft (1649) is geheel naar
het model van Vondels stukken vervaardigd doch het mist
Vondels geest en de schoonheid zijner poëzie; het is een
mat middelmatig werk in zuivere taal en hier en daar vloeiende
verzen geschreven, met herinneringen aan regels van Vondel.
Ook Antonides' treurspel Trazil of overrompelt Sina (c. 1665)
is ontstaan onder den indruk van Vondels treurspelen, al
valt de invloed ook van Jan Vos niet te miskennen. Dat
de schrijver Jan Vos navolgde, blijkt uit de vele gruwelen
op het tooneel vertoond en de vertooningen die hij nog
bovendien gaf 54 ). Het is eene verwarde dramatizeering van
een stuk der geschiedenis van China; zoowel karakteristiek
als poëzie zijn er ver te zoeken. Sporen van Vondels invloed
op zijne tij dg enooten vindt men verder nog in Asselyn's Ma
Anjello; vooral in het eerste bedrijf worden wij niet zelden
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herinnerd aan Lucifer, evenals het tooneel vóór het klooster
ons doet denken aan dat in Gysbrecht van Aemstel. Ook uit
Blasius' Lysander en Kaliste blijkt dat de dichter Hooft en
Vondel had gelezen 55).

Het tooneelweric van Nil Volentibus Arduum toont duidelijk de juistheid dezer naïeve opmerking van hun medelid
Dr. Meyer: „alzo de ervarenheit ons daghelij ks leert dat
neen in zijne ghedachten en onder zyne boeken aartighe
tooneelwetten kan smeeden; maar als men de handt aan 't
werk zal slaan en die op het tooneel uitvoeren, meermaals
zeer verleghen staat" 56).
Zij gaven vooral vertalingen en nog eens vertalingen;
terecht heeft men de opmerking gemaakt dat er geen beter
bewijs is voor de saaiheid der mannen van Nil, dan dat
neen bijna geen onderscheid kan zien tusschen hunne ver
Molière en hunne oorspronkelijke stukken. -talingev
Asselyn mocht pleiten voor stukken van „eygen vindinge"
de tegenpartij antwoordde, dat het meerder kunst was
een quaalyk gestelt spel in het overzetten te verbeteren als
een geheel spel van nieuws op te slaan" 57).
Eene enkele maal toch schoten de Nil Volenters uit hunne
sloffen: in 1680 waagden zij een politiek tooneelstuk uit te
geven dat, naar het schijnt, gericht was tegen den Prins.
Vergelijkt men dit stuk, getiteld Tieranny van Eigenbaat
in het eiland van Vi-yekeur, met een stuk als Palainedes of
zelfs met Iphigenia , dan ziet men duidelijk hoe de dramatische kunst ook hier was gezonken, het is eene duffe, taaie
allegorie zonder eenige waarde 56).
Ging zoo het nationale drama voor een deel onder in
theoretische beschouwingen en vertalingen, voor een ander
deel werd het verdrongen door de opera die vooral na 1680
in zwang raakte 59).
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4. Klucht- en Blijspel.
Historisch Overzicht.

De geschiedenis van klucht- en blijspel is vrij wat een
dan die van het ernstige drama. Van vreemden-voudiger
invloed die belangr ij ke wijzigingen bracht in hun wezen en
vorm is hier in veel mindere mate sprake; men liet ze meer
aan zich zelf over. De meeste klucht- of blijspeldichters
achtten het niet de moeite waard uit te munten in dit
genre. Breeroo die de waarde van het blijspel wel besefte
en doordrongen was van zijne roeping als comicus, stierf
jong; Hooft schudde Warenar en Schhlnheiligh uit zijne mouw,
maar hechtte weinig gewicht aan die stukken; toen later
de mannen van Nil Volentibus en Bernagie begonnen te
beseffen, wat er in het blijspel stak, was het te laat: zij
wilden wel maar konden niet.
Het is derhalve wel begrijpelijk dat wij in het Amsterdamsche klucht- en blijspel der 17de eeuw in menig opzicht
eene voortzetting vinden van de kluchten der 16de eeuw.
Het huiselijk leven bleef ook in de 17de eeuw de bron
waaruit de dichters dezer spelen bij voorkeur putten; de
verhouding tusschen man en vrouw, ontrouwe of onnoozele
mannen, ontrouwe vrouwen, mannen die onder de pantoffel
zitten en vrouwen die den baas spelen, zijn ook in de Amsterdamsche kluchten der 17de eeuw geliefde thema's. In
de meeste gevallen blijven opzet en bouw der kluchten even
eenvoudig of gebrekkig als zij vroeger waren geweest; het
oude maatlooze rederijkersvers dat vaak eene onmatige lengte
bereikt, blijft nog bij Asselyn en Bernagie in eere.
Echter heeft het niet geheel ontbroken aan min of meer
geslaagde pogingen om dit dramatisch genre te ontwikkelen
en te verheffen. De invloed der Renaissance is te bespeuren
in het werk van Breeroo en Hooft. Terentius' Eunuchus deed
Breeroo voorhet eerst het onderscheid tusschenklucht en blij spel
beseffen, al leerde hij dat stuk slechts uit eene gebrekkige Fran-
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sche vertaling kennen. Hoe weinig hij de hulp der klassieken
ontberen kon bij zijn streven naar het scheppen van een
Hollandsch blijspel,, blikt duidelijk indien men er op let,
dat het Moortje in bouw en ontwikkeling hooger staat dan
de daarna gedichte Spaensche Brabander waar de schrijver
den steun van Terentius miste en , ondanks den Spaanschen
roman die zijne bron was, meer op zich zelf was aangewezen. Doch Breeroo stierf jong. Ware hij blijven leven! Had
hij, als Coornhert en Vondel, nog op lateren leeftijd Latijn
geleerd! Hooft bleef langer leven dan Breeroo en kende
wel Latijn. Hij ware de man geweest om voor het blijspel
te doen wat hij voor het treurspel gedaan heeft
eeft .......
........
indien hij het de moeite waard had geacht. Maar toch, Moortje
en Warenar waren gedicht en vertoond voordat het eerste
twintigtal jaren der 17de eeuw was verloopen; die stukken
hadden anderen den weg kunnen wijzen of opwekken in
dien geest voort te gaan. Dat gebeurde niet. De kluchtspel dichters die na hen kwamen: Willem Dircksz. Hooft, Jan
Franszoon , Tengnagel, Vos, Bormeester, Noseman en wie
er verder nog gedurende de eerste helft der 17de eeuw
kluchten hebben gedicht, keerden tot het oude pad terug.
In de tweede helft der 17de eeuw doet zich de invloed
van het Fransche blijspel gevoelen. Men vertaalde verscheidene kluchten uit het Fransch s°). Molière begon bekend en
gewaardeerd te worden: in een klucht uit dezen tijd d'Aardige Colicoquelle vinden wij eene poging tot navolging van
personages als Mascarille en Scapin; de Italiaansche schoor
van M. Fokkens is eene zwakke en flauwe na--stenvgr
volging van Molière's Précieuses Ridicules 61 ). Asselyn erkent
dat hij bij zijne schildering van Jan Klaasen dien vermaarden Fransen Blyspeldigter Molière, in zijn Tertu f " heeft
nagevolgd 62 ). Die kennismaking met het Fransche blijspel had
invloed zoowel op den inhoud als den vorm van het onze.
Het besef dat het blijspel hooger stond dan de klucht won
veld; evenzoo het streven der tooneeldichters om de klucht
..
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tot blijspel te verheffen. Asselyn vermeldt dat een zijner
vijanden het stuk Jan Klaasen een klucht noemde: „Hy
noemd het Blyspel van Jan Klaaz. een klugt ..... kwanzuys
om het te verkleinen en in minder agting te brengen, gelyk
in de order een Blyspel voor een klugt en een treur- voor
een blyspel gaat." De mannen van Nil Volentibus en die.
het met hen eens waren, gingen zich meer toeleggen op
verwikkeling dan op detailteekening; zij vermeden al wat
onzedeijjk geacht werd en streefden naar fijner karakter
overeenstemming met hun verlangen om de-teknig;
klucht te verheffen tot blijspel,, breidden zij den omvang
hunner stukken uit tot vijf bedrijven en namen gewoonlijk
den alexandrijn als doorloopende versmaat aan 63 ).
Asselyn en Bernagie volgden hun voorbeeld in dezen niet
geheel; beiden maken echter onderscheid tusschen blijspel
en kluchtspel in dien zin dat zij het eerste een trap hooger
stellen; Asselyn's blijspelen (de reeks van Jan Klaasen)
tellen drie bedrijven, zijne en Bernagie's kluchtspelen zijn
verdeeld in een onbepaald aantal tooneelen; beiden houden
zich aan het oude rederijkersvers.
a. Breeroo.

De lijnen waarlangs blijspel en treurspel te onzent zich
ontwikkelen, hebben een onderling zeer verschillenden loop
gehad. Het treurspel bereikte zijn hoogtepunt eerst toen het
midden der eeuw reeds voorbij was; het blijspel schiet dadelijk
met Breeroo steil naar boven, bereikt in )loortje, Warenar en
Spaansche Brabander zijn toppunt en daalt dan plotseling af
naar het lage land der kluchten, waaruit het zich slechts
met Asselyn zal verheffen om over Bernagie weer af te dalen.
Voor Breeroo kan men slechts den kluchtspeldichter Breughel noemen , wiens stukjes vertoond werden op het tooneel van
de Lavendelbloem. Het komisch gehalte dezer kluchten is zeer
gering; ook als zedeschetsen beteekenen zij weinig; er wordt
veel gedronken, gescholden, gevloekt, gedreigd en geslagen;
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geestig zijn zij nergens, grappig, „oubolligh" slechts zelden s ).
Dat Breeroo Breughel overtroffen heeft, zegt niet veel,
maar hij stelt al zijne voorgangers in de schaduw. De drie
kluchten welke hij tusschen 1612-1613 dichtte: de icluc/it
van de Koe, van Sry nen sonder soeticheyt en van den Molenaar
overtreffen al wat voor dien tijd in dit genre was gemaakt.
Wat opzet, bouw, motiveering betreft, staan zij misschien
niet zoo veel hooger dan de vroegere kluchten, maar waar
vindt men zulk eene liefde voor zijn taak, zooveel durf,
zulke meesterlijke portretten?
De middelste klucht , van Sy7nen sonder soeticheyt, is
aleer samenspraak -- „tweespraak" noemden onze voorouders
zulke stukken dan klucht; het stukje behelst de vrij age
tusschen een schrielen , kraakzindelijken ouden vrijer Symen
en zekere Teuntje die haar toenaam roert mij niet" terecht
draagt. Het stukje was blijkbaar gedicht om op een bruiloft
vertoond te worden. Hier is reeds een verdienstelijk portret,
dat van den ouden vrijer dien wij eerst met opgestroopte
armen bezig zien aan het schuren van zijn tinnegoed en
daarna in zijn paaschpronk die reeds van Leicesters tijd
dagteekent, de vrijagie met Teuntje hooren aanvangen Het
overige deel van het stukje bestaat geheel uit een dialoog
tusschen deze twee die elkander in geveinsde boosheid eerst
de huid vol schelden om zich dan te verzoenen. De dichter
vermeit zich hier in zijne jonge kracht, zijn radde tong staat
niet stil , zijn dartele pen rent over het papier als een
veulen door de wei. De grofheid der uitvallen is niet zelden
overdreven, over het algemeen is hier overlading maar
ook. .... welk een prater is hier aan het woord, welk eene
kracht schuilt hier die slechts voor een deel zich vertoont!
De beide andere kluchten staan veel hooger; sommige
deelen er van toonen ons Breeroo reeds in zijne volle kracht.
Het is waar dat hij ook hier zijne personages soms te veel
zich zelf doet kenschetsen of ze gebruikt om zijne neiging
tot zedenhekelirig te bevredigen; zijne schetsen of schilde-
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ringen van zeden passen niet altijd in den mond van heng
die ze geeft en worden wel eens op een niet gelukkig gekozen oogenblik aangebracht, maar hoe voortreffelijk zijn
die zedenschilderingen zelve! De gauwdief uit de Klucht van
de Koe is welgelukt: hoe natuurlijk is dat praten met de
gestolen koe en hoe sluw weet hij den armen boer te bedotten als deze meent dat het gestolen beest zijne koe „van
aanzicht" wel gelijkt; met eene handige wending leidt hij
het gesprek af; hij wordt poëtisch gestemd door het mooie
watergezicht vóór hen. Beter nog zijn de „optrecker" (doordraaier) en de waardin Giertje uit het Swarte Paart ; Breeroo
durft deze twee ruige schapen aan en schetst ze in al hunne
ruwheid en onbeschaamdheid. Had hij de stof van deze klucht
waarschijnlijk door een Duitsch „Fastnachtspiel" leeren ken-

nen , in de bewerking bleef hij geheel oorspronkelijk en
bovendien voegde hij menig voortreffelijk tooneel, menig
uitnemend trekje aan het oorspronkelijke toe 65).
Ook in de Klucht van den Molenaar eveneens bewerking eener middeleeuwsche novelle — vinden wij de voor
portretten welke wij in de zoo even behandelde-treflijk
klucht kunnen bewonderen. Die molenaar is eene Rabelaisiaansche figuur. Welk eene vleesch geworden zinnelijkheid !
Hij vlamt op de knappe stadsvrouw Trijn die bij avond eene
schuilplaats in den molen komt zoeken; hij beeft van begeerte en schreeuwt het uit; aan tafel drinkt hij alsof er een
gloeiende steen in zijn borst ligt; de kan wijkt niet van zijn
mond; met duim en vingers grijpt hij naar de visch en slaat ze
naar binnen dat de boter hem langs den baard druipt. In levens
staat deze klucht misschien nog hooger dan de vorige.-volheid
In deze drie stukken bewegen wij ons steeds onder de
„kleine luiden"; in het Moortje onder den gegoeden middenstand ; de afstand tusschen beide wordt aangevuld door
Lucelle dat vóór het Moortje bewerkt is. In dat oorspronkelij k Fransche stuk zag Breeroo een deel van den Franschen middenstand afgebeeld; door zijn verkeer ten huize
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van Roemer Visscher had hij den Amsterdamschen middenstand ten minste gedeeltelijk had leeren kennen. De
liefde van Ascagnes, den begaafden jongeling van lagen
stand, voor Lucelle, de dochter van den rijken koopman
Carpony, moest eene aantrekkelijke stof zijn voor den talentvollen schoenmakerszoon die Tesselschade, de dochter van
den rijken koopman Roemer Visscher, liefhad. Dat stuk
waarin de komische partij niet ontbrak, kan hem op de
gedachte gebracht hebben een beeld te geven uit het leven
der Amsterdamsche middelklasse. De Eunuchus van Terentius,
verschafte hem gelegenheid tot verwezenlijking dier ge
Vergelijkt men Breeroo's werk met dat van Terentius-dachte.
dan ziet men duidelijk hoe weinig zelfbeheersching de vurige
jonge dichter nog had, maar tevens hoeveel zelf beheerschïng
noodig was om zooveel opbruisende kracht te bedwingen.
Breeroo heeft getracht het volle rijke Amsterdamsche leven
van zijn tijd te gieten in den vorm aan Terentius ontleend,
maar het stroomt er aan alle kanten overheen en langs en
dringt door de voegen ). Telkens als een trek of een toestand in het Latijnsche stuk hem herinnert aan iets dergelijks in zijne omgeving, als hij aanknoopingspunten vindt
tusschen het Grieksch-Romeinsche leven en de Amsterdamsche samenleving, neemt hij de gelegenheid waar om eene
zedenschildering of genre-tafereeltje te dichten; waar hem
een kostelijke grap te binnen schiet, houdt hij die niet
terug; waar hij het noodig acht een ernstig woord te spreken, doet hij een zijner personages als censor optreden. Geen
wonder dat zijn stuk daardoor steeds aanzwol en ten slotte
driemaal zoo groot is geworden als het oorspronkelijke. Eigen lijke karakters zijn ondertusschen in het Moortje niet talrijk:
hopman Roemer en zijn „panlicker" Kackerlack zijn ongetwijfeld op voortreffelijke wijze verdietscht; ook Koenraet,
de cynische vertrouweling der jonge kooplui, is goed geschetst
evenals de snol Moy-ael ; Geertruy, de oude min, is een
meesterstukje dat niet voor Shakespeare's Nurse uit Romeo
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tand Juliet behoeft onder te doen; maar wat voor menschen
z ij n de jongelui Ritsart, Writsart en Reynier? Bestaat er veel
onderscheid tusschen hen onderling? Welke eigenschappen
heeft de vader Lambert behalve schrielheid ? Wat voor meisje
is het Haagsche Katrij ntj e ? Zijn zij veel meer dan rolzeggers ?
Gebruikt Breeroo hen niet vaak zonder onderscheid louter
om een deel van het verhaal te vertellen of een zedenschildering ten gehoore te brengen die bedoeld is als zedenhekeling ? Hij doet den cynischer Koenraad moraliseeren over
de lichte vrouwen, doet den spring-in-'t-veld Writsart uit
tegen jonge meisjes die middeltjes innemen om eerie-varen
bleeke tint te verkrijgen en tegen moeders die hunne kinderen in dwangbuisachtige rijglijven steken en zoo hun groei
belemmeren. Is Breeroo eenmaal op gang dan laat hij zich gaan.
Of hij dan te ver uitweidt , of de omvang van het bijwerk
de harmonie van het geheel dreigt te verstoren, daarom
bekommert hij zich weinig. Heeft hij eens de ochtendmarkten
betreden dan kan hij niet scheiden; staat hij eens op den
bevroren Amstel, dan verlaat hij het ijs niet voordat hij
zijn hart heeft opgehaald aan de schildering van dat bonte
gekrioel om hem heen.
Meesterstukjes zijn daardoor ontstaan die in onze litteratuur hunne weerga zoeken; meesterstukjes van waarneming
en van uitdrukking. Hoe weet hij dat markttooneel voor
ons te doen leven in al zijne bedrijvigheid en drukte, door
telkens de straatkreten te doen hooren of koopers en ver koopers in gesprek te brengen: ,, IJ-bot! beck-hot, dats
blauwe braet- spiering !" „Hael mosselen, hael mosselen,
Zeelantsche mosselen, varsch enne wit! Watte varsche mos selen bennen dit !" — „Heerschip , sel ick wat draghen ?" —
;, Hier, ouwe Koopman! wel.... soo verby? dat mach niet
door de beugel !" Hoe weet hij met een enkelen trek van
zijne vlugge pen eene figuur te schetsen, door zijn scherp
oog met één blik opgenomen, door zijn kunstenaarsgeheugen
getrouwelijk bewaard; zoo b.v. die brave Jan- doet-er-niet -toe
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niet de kracht der wanhoop duwend achter een sleetje waarin
zijne heele familie zit: „hij stack zijn achter-eind uit, of hij
borgen wouw!" En hoe leeft hij mede met sommige personen die
hij ten tooneele voert; welk een medegevoel in den ruim sten zin des woords toont hij bij de schildering der oude

min Geertruy!
Breeroo was in het bezit van een aantal kostelijke eigenschappen, noodig voor wie als dramaticus wil uitmunten;
hij had bovendien de bescheidenheid die elk echt kunstenaar
kenmerkt, hij had dien kunstenaarsdeemoed die hem bewaarde voor zelfverheffing, dien drang naar het volmaakte
die hem verbood te rusten. In een volgend blij spel de Spaensche Brabander is hij zelfstandiger en oorspronkelijker dan
in het Moortje. Wel is waar gaven een paar hoofdstukken
van den voortrefelijken Spaanschen roman Lazarillo de
Tormes hem de kern waarom h ij zijne stof groepeerde, doch
reeds de twee personen van den roman die hoofdpersonen zijn in Breeroos blijspel, werden met groot talent genationaliseerd en overigens is alles van hem zelf. Juist
doordat de dichter hier meer aan zich zelf was overgelaten,
kunnen wij duidelijker nog dan in het Moortje zien waar
hij sterk en waar hij zwak is. De Spaansche roman gaf hem
iiiet, gelijk de Eunnehus had gedaan, eene reeds tot een
drama verwerkte stof ter navolging; verdeeling, schikking
en verbinding der deelen, de gansche opzet van het stuk
moest nu door hem zelf worden uitgedacht. Niet vreemd
derhalve dat de Spaansche Brabander in die opzichten achterstaat bij het Moortje; toch staat het eerste stuk als geheel,
als voortbrengse l van des dichters genie, hooger dan het
laatste. Wij stellen het hooger niet alleen om de meerdere
oorspronkelijkheid , maar ook omdat de karakterschildering
het hier wint van die in het Moortje bij overigens gelijke
kunst van bewerking in de kleinere tafereeltjes.
Van de beide hoofdpersonen, Jerolimo, den kalen jonker ,
en zijn page, den Amsterdamschen straatjongen behoeft men-
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waarlijk niet te vragen: wie of wat zijn zij? Evenmin van
verscheidene andere personen in liet stuk: van die voortreffelijk geschetste jongens en hun vijand Aeuwen , den hondeslager , van de drie oude patriotten, de snollen en de spinsters.
Hebben wij in de laatstgenoemde gevallen ook al geene portretten vóór ons, doch slechts los geschetste figuren, de lijnen zijn
met vaardige hand getrokken en staan op hunne juiste plaats.
Laat men de personen en toestanden, de zedenschilderingen, verhalen en beschrijvingen van Breeroos kluchten
en blijspelen voorbij zijn geestesoog gaan, dan wordt men
getroffen door die verscheidenheid, die afwisseling, dien
rijkdom , dat vermogen van waarnemen en weergeven in een
betrekkelijk jong man 67),
Wij zullen ons niet verdiepen in onvruchtbare bespiegelingen over de vraag, wat er van Breeroos genie, bij langer
leven en onder gunstiger omstandigheden, had kunnen
worden , maar hem blijven erkennen als een oorspronkelijk
kunstenaar wiens krachtige waarheidszin en groote gaven
eerbied moeten wekken.
b. Coster.
In een overzicht van ons klucht- en blijspel verdienen
Costers beide kluchten, Teeuwis de Boer en Tysken van der
kti'childen eene afzonderlijke plaats, omdat zij iets eigens
hebben. In beide stukken is, gelijk in Breeroos Het dag/met
in den Oosten en Hoofts Gerard van Velzen eene middel
Dat Coster evenmin als-euwschromangdtize.
Breeroo de man zou zijn om het middeleeuwsch leven en
het ridderwezen in hun eigenaardig wezen te vatten en voor
te stellen , dat kan men ook reeds van te voren wel vermoeden; deze twee stukken toonera het in allen gevalle duidelijk.
Het is waar dat de wulpsche edelvrouw uit het lied van
(len loosen boerman evenals de roofridder Tijsken van der
Schilden en zijne vrouw, in het lied dat naar hem genoemd
is , verre van sch erpgeteekend zijn; zij zijn zelfs niet ge-
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schetst, zij zijn als bladen wit papier — doch hoeveel had
een dichter van andere gaven dan Coster daarop niet kunnen
schrijven! In beide gevallen is de stof op echt Hollandschburgerlijke wijze opgevat; van eenige sympathie voor of begrip
van het ridderwezen is hier geen spoor te bekennen. De
wulpsche edelvrouw uit het eerstgenoemde lied is door Coster
nog hebzuchtig bovendien gemaakt: zij heeft haar ouden
man slechts om zijn geld getrouwd; hare manieren zijn niet
beter dan die van hare meid Bely; zij noemt haren man
-den Jonker in een gesprek met den knecht: een ouden
jichtigen hond; zij deelt het geld dat zij aan den boer verdiend heeft met hare meid die daarvoor een nieuw schort
en een nieuw hemd mag koopen. Den ridder heeft Coster
voorgesteld als een kalen, knorrigen plompen Drent, die een
belachelijk brabbeltaaltje spreekt en bij wien schraalhans
keukenmeester is. Tysken van der Schilden is tot een gewonen oplichter gemaakt, die eene waardin bedriegt voor
een paar vaatjes bier, een waard een paar kolfstokken out-

steelt en wegloopt zonder zijne vertering te betalen. Hij laat
zich op onnoozele wijze bedriegen door een boer die hein
zijn degen ontfutselt en in handen levert van de Roode Roe;
van een strijd bij die gelegenheid vernemen wij niets. Zijne
kameraden heetten Jan Rap en zijn maat. Den indruk dien
deze romance op Costers nuchter gemoed maakte, heeft bij
zelf weergegeven in het rijmpje door hem op het titelblad
geplaatst: „Luy,, Lecker en veel te meughen Dat zijn
drie dingen die niet en deughen" 68 ). In beide stukken
trekken de boeren ten slotte aan het langste eind; ook dat feit
toont, aan welke partij de schrijver zijne sympathie schonk.
Veel beter zijn de boeren en burgers in deze kluchtspelen
g eteekend ; daar toont Coster zich in zijne kracht. Zijn boer
Teeuwis en de boerin Anne Wouters , evenals hun zoon
Keesje zijn Breeroo waard; ook de andere personen, de
knechts en de meiden, Jan Soetelaer de paardenkooper en
de waardin „Vrou Onbescheyts" zijn verdienstelijk geschetst.
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De klucht van Teeuwis de Boer en men Juffer van Greveiinckhuysen staat èn als geheel èn in de bewerking hooger
dan die van Tijsken van der Schilden. De wijze waarop de
dichter de stof van het eerste stuk heeft verdeeld, geschikt,
aangevuld en verwerkt, getuigt van talent en handigheid ;
ook staat de karakteristiek hier hooger en is de komische
kracht grooter. Teeuwis de Boer is een echt kluchtspel dat
bestaat om zich zelf; Tysken van der Schilden kan bezwaarlijk
zoo genoemd worden, al treft men er wel komische tafereelen in aan. Dat laatste stuk was voor Coster vooral eene
gelegenheid tot het schetsen en hekelen van zeden; de gebeurtenissen, in de romance vermeld, waren slechts de planken
van het tooneel waarop het Haagsch-Amsterdamsche leven
tijdens den aanvang van het Bestand zich beweegt. Telkens
worden wij herinnerd aan dien tijd, toen er zeker meer
dan een afgedankt soldaat als vrijbuiter rondzwierf: zoo
hoorera wij spreken van „dese magre peys"; Tijsken zelf
en zijn vriend Jan Rap worden aangesproken met „Capeteyn" ; de Rederijker in het Voorspel zegt: alle daghen
komen der nieuwe Tijskens van der Schilden Die niet
een hayr beter zijn als daer men van singt" 69 ). Daar Coster
in de romance blijkbaar geen voldoende stof vond voor een
gansch tooneelstuk, heeft hij overal zedenschetsen ingevoegd
of de zeden van dien tijd gehekeld; hij schertst over proceslust, doctoren en advocaten; hij hekelt de weelde der vrouwen , de verzamelmanie van schelpen en hoorntjes, de dwaze
voorkeur die men schenkt aan al wat Brabantsch is, de
aanstellerij van verfranschte Hollanders.
Coster had meer aanleg voor het komische dan voor het
tragische genre; dat blijkt ook hieruit dat hij de geschiedenis van Tijsken van der Schilden die toch eer tragisch dan
komisch is , in den toon der komedie heeft behandeld , zonder
er zich om te bekommeren dat daardoor het pathetische slot
vloekt tegen den geest van het stuk. Bovendien, moge dat
tooneel voor de gevangenis van het „Nuys te Delder" al
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eenig medelijden of eenige ontroering hebben gewekt, dan
zal deze spoedig verdreven zijn door de voortreffelijk geschetste kootende jongens die zoo vermakelijk twisten. De
laatste regel van het stuk luidt: „Kijck, hoe moy is Tijsjen
van der Schilden! Kijck wat een fatsoentje van een Beul !"
In het komische genre had Coster het misschien vrij ver
kunnen brengen..... indien hij gewild en het blijspel de
moeite waard geacht had om er zij ne krachten aan te wijden;
dan had hij misschien voor een deel kunnen beantwoorden
aan den hoogen dunk dien Brandt van zijne talenten koesterde.
;

c. Hooft.
Geen Nederlandsch schrijver der 17de eeuw is zoo veel
ij dig als de rijkbegaafde Hooft, wiens invloed wij waar -z
lyriek als in het proza, in het treurspel als-nemid
in het blijspel. Echter kan hetgeen hij in het blijspel ge
heeft, niet op eene lijn gesteld worden met zijne-levrd
overige literaire werken; het bepaalt zich tot twee bewerkingen van reeds bestaande comedies: Plautus' Aulularia
en Aretino's Ipocrilo, door hem uitgegeven onder den titel
van Warenar en Schynh eil igh. De beweegredenen tot het
ondernemen dezer werken verschilden onderling: Warenar,
in negen dagen met vlugge vaardige hand voltooid, was eene
uiting van levenslust en dartelheid; Vondel die het toen , in
1615 of 1616 weten kon, schreef later terecht: „Den
ridder Hooft beving een zucht Te volgen Plautus nutte
klacht". Dat Hooft zich door Breeroos voorbeeld opgewekt
gevoelde tot het verdietschen eener Latijnsche comedie, komt
mij waarschijnlijk voor, maar wij weten het niet. Schynheiligh was eene veiligheidsklep waardoor de dichter zijn wrevel
tegen de drijvers onder de Contra-remonstrantsche predikanten liet ontsnappen. Evenals 1phigenia en Palamedes was
Schynheiligh een polemisch stuk, doch hoeveel minder krachtig, persoonlijk en fel! In overeenstemming met zijn karakter
koos Hooft den vorm van het blijspel waar Coster en Vondel
17
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zich van het treurspel bedienden; Hooft lacht spottend,
waar Coster hevig uitvaart , schimpt of geeselt, waar Vondels
stem trilt van hooge verontwaardiging, waar zijne oogen
vuur schieten of vol tranen staan. Coster werd voor de Heeren
geroepen , Vondel vervolgd en gestraft Hooft hield zijn
stuk in portefeuille. Slechts een enkele maal zien wij Schynheiligh zijn masker oplichten, slechts een enkele maal hooren
wij den dichter eene toespeling maken op het geheim van
zijn stuk , dat hij bewaarde ook toen men later (1624)
eene slordige berijming van zijn proza op Breeroos naam
stelde 70 ).
De bewerking van Warenar is met meer liefde geschied
en staat dan ook hooger dan die van Schynheiligh. De Oud
boert is na verwant aan de Plautijnsche virtus-holandsce
comica en Hooft behoefde zijne dartele luim slechts den
teugel te vieren om Plautus te evenaren. Vergelijkt men
de beide stukken dan bewondert men het fijne gevoel en
den takt waarmede Hooft op de meeste plaatsen de Latijn
woorden en uitdrukkingen vervangen heeft door gelijk--sche
waardige Nederlandsche, hoe hij door talrijke kleinere of
grootere trekken niet alleen op zijn stuk een Hollandschen
stempel heeft gedrukt maar ook den geest van het stuk zoo
nationaal gemaakt. Niet zelden heeft de bewerker zijn voorbeeld overtroffen , op vele plaatsen het verrijkt door hetgeen
hij uitbreidde of toevoegde; de meeste dier toevoegsels of
uitbreidingen hebben groote verdienste; zoo b.v. het tooneel
waar de vrek zijne meid Reym beveelt het huis op te
hemelen"; het gekibbel tusschen den knecht Lecker en de
twee koks over wie aan de hooger zy" zal gaan; de schil
overmatige weelde onder de Amsterdamsche rijke-dering
dames dier dagen, een zedenschildering waarin Coster Hooft
was voorgegaan"); het verhaal van den barbier met zijne
vrouw die een doodshoofd stelen; dat der verkrachting van
Klaart] e en het gansche slot (meer dan 200 verzen) 72).
Beschouwt men de beide stukken als twee bewerkingen
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van een zelfde stof, dan mag men Warenar boven de Aulularia stellen , maar daardoor komt Plautus nog niet beneden
zijn navolger Hooft te staan.
Noch in den gang van het stuk noch in de voorstelling
der karakters heeft de bewerker ingrijpende veranderingen
gebracht. Warenar is bij hem gelijk bij Plautus meer een
type dan een mensch, meer de vrekheid dan een vrek;
Ritsert, Rijkert en Geertruy vertoonen evenmin scherp om
karakters als Luconides, Megadorus en Eunomia;-lijnde
maar Hoofts Lecker en Reym winnen het van Plautus' Stro
ook zijn de Amsterdamsche kok en zijn-bilusenStaph,
Brabantsche helper ruim zoo goed als de Romeinsche „coci".
De reeds dikwijls vermelde onwaarschijnlijkheid in het ka
snel aanneemt-raktevnWdizjrekhvn
als aflegt, schijnt door Hooft niet bemerkt te zijn; hij heeft
dat gebrek ten minste laten bestaan. Echter heeft hij althans
getracht de dochter van den vrek in een beter licht te
plaatsen. Plautus vermeldt alleen dat Phaedria op een nachtelijk feest ter eere van Ceres onteerd wordt. Dat kon Hooft
natuurlijk niet onveranderd overnemen en toen hij nu toch
wijzigen moest, heeft hij gepoogd haar val eenigszins te
verklaren en vergefelijker te maken: het mooie Klaartje
staat aan de deur, Ritsert komt daar gekostumeerd -en half
dronken voorbij, hij kent haar van vroeger („ik hat 'et altij t
wel mogen sien") en maakt een praatje, zij raken in huis,
in een halfdonkere kamer waar de maan door de glazen
schijnt, haar vader is naar bed en zij weet dat hij woedend
zal worden indien hij bemerkt dat zij tegen zijn verbod zoo
laat aan de deur heeft gestaan ..... „'t stuck is niet moy"
erkent Ritsert , „maer ik heb 't volbracht".
Uit diezelfde strenger opvatting van moraliteit vloeide
voort, dat Hooft de moeder van den jonkman voorstelt als
verontwaardigd en geheel verbijsterd door de mededeeling
van dat feit, terwijl Eunomia er geen woord over verliest 73).
Aan den anderen kant verraadt de finantieele bespiegeling,
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waarmede hij haar dit gesprek doet besluiten, een materialisme dat toen zeker aan menige koopmansvrouw uit de
geldstad eigen was 74 ).

Staat de bewerking van lo Ipocrito al lager dan die der
Aulularia, toch verloochent Hoofts talent zich ook hier niet.
Over het algemeen zijn ook hier feiten . en gesprekken
op gelukkige wijze „nae's lands gelegentheydt verduytst" 75 ).
Een groot aantal tooneelen zijn door den bewerker wegge
aan eene comedy of errors als deze behoeft geen eind-laten;
te komen , de dichter kan steeds nieuwe tooneelen van ver
scheppen, steeds nieuwe vergissingen doen plaats-waring
grijpen; Aretino's stuk is dan ook overrijk aan tooneelen en
Hooft deed wel door er verscheidene te schrappen die zonder
veel schade voor het stuk gemist konden worden 76).
Zelden stelde hij nieuwe tooneelen in de plaats der geschrapte en voegde ook niet veel in 77).). Slechts de rol van
(len dokter Messer Biondello is door Hooft aanzienlijk uitgebreid; om dezen persoon uitvoeriger te kunnen schetsen, voegde
hij een paar tooneelen van eigen vinding aan het stuk
toe 78). Echter kan men niet zeggen dat hij hier gelukkig
is geweest: Lamfert Loscop, met zijn tot vervelens toe herhaald al seg ick het self" is te zeer karikatuur en te weinig
grappig of boertig om op hedendaagsche lezers van eenige
ontwikkeling indruk te kunnen maken. Op een paar plaatsen
toont de Protestantsche dichter zijn afkeer van en vijand
tegen het Katholicisme 79).
-schap
Dat de schildering van den hoofdpersoon in dit stuk een
schrijver als Hooft aanlokte, is wel begrijpelijk.
Het gewone soort van klaploopers, met hunne vraatzucht
en grove vleierij , gelijk Breeroo , in navolging van Teren
er een in zijn Moortje had geschilderd, kon hem niet-tius,
aantrekken; de voorstelling van een verfijnd soort van para
gelijk de Ipocrito , de parasiet-femelaar, de hebzuchtige-sietn

261
huichelaar die steeds den mond vol heeft van de liefde,
moest hem meer behagen. In overeenstemming met Hoofts
denkwijze moet het onderscheid zijn geweest, gemaakt door
Schynheiligh, waar hij parasieten van zijn slag vergelijkt
niet de „gemeene panlickers" en van deze laatsten zegt: de
lui steeckter de walgh af en met haer slempen en slocken ,
suipen en spuwen maecken sij infaem degeen die haer aenh ouwen". Echter is de verwantschap tusschen het oudere
erg het jongere type nog wel te bemerken: zoowel Ipocrito
als Schynheiligh zijn behalve femelaars ook gulzige klap
Hooft, al was hij voor dien tijd een fijnbeschaafd-lopers.
man, was toch blijkbaar nog niet fijn genoeg om zijn Schynheiligh de grove ondeugd der vraatzucht te besparen; integendeel, hij heeft, Hollander die hij bleef ondanks zijne
Italiaansche reis , hier de lijnen verzwaard, de omtrekken
vergroofd: Aretino roert de gulzigheid van zijn Ipocrito even
aan, Hooft weidt er met welbehagen over uit 80 ).

d. Navolging van Breeroo en Hooft.
Dat Breeroo vele navolgers zou vinden, laat zich ge
begrijpen. Een der stukken van den kluchtspel--makelij
dichter W. D. Hooft , Andrea de Piere (1628), is eene verdienstelij ke proeve in Breeroos genre: aan de drie spinsters
uit den Spaenschen Brabander herinnert ons een tooneeltje
uit deze klucht, waar wij drie vrouwtjes Sybrich , Gerbrich
en Dibberich samen zien uitgaan, „gaen sien Benen Boot
begraven"; ook in hare wijze van praten herinneren zij ons
Jiitje Jans en hare vriendinnen; aan Trijn Jans en Bleecke
An doen ons denken „Margrietje de snol met haer meyt
Lijntje"; Andrea de Piere zelf , herkend door eene oude
meid , is een tegenhanger van Frederick uit het Moortje
waar hij in gesprek is met de oude min Geertruy 8!). In den
aanvang der klucht van Klaes Kloet (4de dr. van 1640)
vinden wij eene navolging der schildering van Breeroos
ochtendmarkten; een uitvoerig kermistafereel in de klucht

,
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van den Bedrogen Gierigaart (a°. 1653) is blijkbaar ontstaan
onder den indruk van dat bekende tafereel 82 ) ; de navolger
weet het echter niet verder te brengen dan tot eene droge
opsomming zonder Breeroos geest. De kale Edelman uit de
klucht van dien naam (1657) met zijn knecht Snaphaan, is
eene flauwe copie van den Spaanschen Brabander. De beschrijving van een paar vechtende jongens uit de klucht van
Hontghe byt, my niet (1649) doet denken aan Breeroos Joosje
en Contant, de vijanden van den armen hondenslager Floris
Harmensz.
Breeroos Symen sonder Soeticheydt herleeft in Drooghe
Goosen (a°. 1651) een ouden vrijer die, in zijn beste pak
gedost, lang en breed over zijn huisraadje redeneert. Het
gesprek dat hij met zone moeder Teuntje houdt, herinnert
levendig aan het onderhoud tusschen Rykert en zijne zuster
Geertruy uit Warenar. Aan datzelfde blijspel denken wij
waar wij in de klucht van Claes Klick (a°. 1640) dezen zijne
vrouw Trijn Snoeps hooren toespreken voordat hij het huis
verlaat , blijkbaar stonden hier Warenar en Reym in een
dergelijk tooneel voor des schrijvers oogen.
Wat echter meer beteekent dan de hier vermelde plaatsen , is dat het voorbeeld van Breeroo en Hooft ongetwijfeld bij velen den lust heeft opgewekt, om in navolging
van zulke voorgangers, het dagel"ksch leven te konterfeiten.
Wij gaan nu zien, wat door deze tooneeldichters is tot
stand gebracht.
e. Klachten.
Schildering van het huiselijk leven op dat veld bleven
ook de Amsterdamsche kluchtspeldichters zich het liefst bewegen. De verhouding tusschen man en vrouw wordt bij
voorkeur behandeld. Het is de geschiedenis van een man,
gewoonlijk een oud man, die door zijne vrouw bedrogen
wordt (Jan Sal y , Claes Kloet, Oene, Doeden) ; van een ontrouwen man door zijne wederhelft betrapt (Kans van Tongen)
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of van eene ontrouwe vrouw door haar man verrast (Lichte
Klaertje); het zijn vrouwen die op haar poot spelen (Qua
Grieten, Stiefmoêr, Goê Vrouw); het zin vrijage -tooneeltjes
bij menigte (Geertje Wouters, Frik in 't Veurhuys, Zijtje
Fobers, Drooghe Goosen).
Sommige kluchten bestaan slechts uit eene reeks los samenhangende tooneeltj es ; naar een plan of eenige intrige zoekt
men te vergeefs. Andere hebben een der talrijke, in gansch
West-Europa sedert eeuwen bekende, verhalen gekozen als
vorm voor hunne zedenschilderingen; die verhalen dienden
dan echter slechts als lijst voor het tafereel dat de dichters
wilden vertoonen of werden gebruikt als bijkomstig motief.
De list waardoor Giertje Wouters zich van hare minnaars
ontslaat, die waardoor Belle MIaeyken Claes Kloet verschalkt,
Doeden die in den biechtstoel zijne eigen vrouw de biecht
afneemt, de verliefde grijsaard die zich door zijn liefje in
een mand laat ophijschen het waren evenals Breeroos
klucht van de Koe en die van den Molenaar thema's welke
wij bij de dichters der fabliaux en boerden , bij de Italiaansche novellisten, bij Chaucer en in Duitsche Fastnachtspiele terugvinden. In dat opzicht was de klucht derhalve
allerminst een spiegel der werkelijkheid, al is het mogelijk
dat er in de 17de eeuw gebeurtenissen zijn voorgevallen die
eenigszins herinnerden aan de bovenbedoelde.
Behalve die tooneelen uit het huiselijk leven vindt men
in de kluchten vaak de voorstelling van drinkgelagen, waar
doordraaiers en lichte vrouwen bijeenzitten; vaker nog wordt
veel plaats ingenomen door kijfpartijen; schelden kunnen
die kluchtspeldichters met eene zelden geëvenaarde virtuositeit. Echter vindt men er ook vaak voortreffelijke zeden
levendigen luimigen dialoog. In stukken als-schilderng
Giertje Wouters, Fri/c in 't V eurhuys , Zijtje Fobers en
andere vindt men menig tooneeltje dat in die opzichten verdienstelij k of fraai is; jammer slechts dat zulke deelen ge woonlij k worden gevolgd door andere die veel lager staan:
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het aanvangstooneeltje van Frik in 't Veurhuys (1642) waar
ons eene naaischool wordt vertoond, is uitstekend geslaagd,
doch overigens welk een razen, schelden en tieren! Een
aardig tooneeltje is ook dat in Doeden waar wij Engel, de
ontrouwe vrouw van Doeden op eene ladder zien staan,
bezig met zoeken naar eene spleet in den belendenden muur
van haar buurman, tevens haar vrijer; op die wijze gelukt
liet deze Thisbe eindelijk met haren Pyramus aan den praat
te komen. Maar ook hier weer in het overige deel van het
stuk eene buitengewone grofheid en gemeenheid.
De kunst der samenstelling verstaan de dichters dezer
kluchten gewoonlijk niet, doch daarop werd minder gelet;
men nam eene klucht niet zoo ernstig op, men wilde vooral
vermaakt worden. De verdienste der kluchten ligt, ten minste
gedurende de eerste helft der 1 7d eeuw, vooral in de uitwerking, in de zedenschildering en in den dialoog. Het mooiste
van die kluchten is de taal waarin zij geschreven zijn. Hoe
ontplooit zich hier de sappige krachtige volkstaal in de volle
weelderigheid van haar groei! Wat is er een leven in die
taal, welk een rijkdom aan vergelijkingen, kleurige of kernachtige uitdrukkingen, en beelden door opgewekte zinnelijkheid geschapen! Welk eene verwantschap met het leven in
de natuur is hier nog; hoe is deze taal doortrokken met de
frissche geuren van velden, boomen en bloemen, hoe speelt
de zeewind er door heen! De voorbeelden liggen voor het
grijpen: Vergelijkt men de oude uitdrukking: ien leegh inensch
(leeglooper) is ien duyvels oorkussen" met de heden daagsche „ledigheid is des duivels oorkussen" of „'t zijn stercke
bienen die weelich vleys konnen draghen" met „het zijn
sterke beenen die de weelde draghen" , dan ziet men duidelijk
hoeveel de taal in een paar eeuwen aan levendigheid van
voorstelling, aan beeldende kracht verloren heeft.
Het gevoel voor de natuur openbaart zich in beeldende
uitdrukkingen en vergelijkingen als deze:
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Sy hil an als stof-regen: wist ick een spijcker,, sy wist een gat
Zy is, geloof me, as ien Bogert daer geen schuttingh veur is
Dat niemand tuynman sou wesen of hear ackertje bouwen as ick
Heer, dats ien moye haan! kosty sleghs kraye
Ik sel de aaxsters wel uit de karse-boom houwen sonder molik (vogelverschrikker)

Hebje noyt hooren seggen,
Dat Uylen haer leven geen Pauweneyeren leggen?
Och! wat schaet het watertje datter somtijdts een Eentje in swemt?

Og ik arme visser, want ik heb verloren gefuykt !
Ik beef als een Spaens anker doet in een drooge stroom

As je dood bint, selme je in Texel setten op ien staack
En steecken je een keers in de neers , in plaats van ien baack.

Reeds in de 17de eeuw werd niet zelden geklaagd over
de onzedelijkheid der kluchten en blijspelen. Rodenburg
vertelt ons dat eenige „treffelycke mannen" hunne dochters
het bezoek van sommige tooneelen verboden, wegens de
„ontuchtige voorbeelden" die zij daar gezien hadden S 3 ). En
zeker, al verschilden de toenmalige begrippen over fatsoen
en welvoegelijkheid van de onze, in de kluchten en blijspelen van Breeroo was veel dat de ooren der Amsterdamsche meisjes en vrouwen uit dien tijd moest kwetsen; men
kan niet alles verdedigen met den uitroep van Bakhuizen
van den Brink: de kieschheid onzer voorouders!" Het was
waarlijk geen wonder dat der ruim twintigjarige Tesselschade
,onder de vertooning van Lucelle van tijd tot tijd het bloed
naar de blanke wangen steeg en verbazen zou het mij niet
indien te eeniger tijd bleek dat ook Roemer Visscher heeft
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behoord tot de „treffelycke mannen" die hunne dochters het
bijwonen der tooneelvoorstellingen verboden.
Gedurende de eerste helft der 17áe eeuw werden de kluchten in dit opzicht niet beter; eerst in de tweede helft dier
eeuw en vooral door het voorbeeld van Nil Volentibus zou
er in dezen verbetering komen. Wat men in vele kluchten
durft zeggen is veelal even erg als wat men durft doen,
zoo al niet voor de oogen der toeschouwers dan toch op
eene wijze die het hun levendig voor oogen bracht.
De gemeene taal die in vele kluchten wordt uitgebraakt,
loopt soms de spuigaten uit. Als de morsige Tengnagel op
zijn dreef komt en zich of zijne personen in postuur stelt,
is het alsof er een riool opengaat. Versta-je dat wel ?"
vraagt zekere naaister Saartje, na eene volle lading scheldoorde n te hebben uitgebraakt, aan eene medeminnares.
--- Jaze", zegt een buurvrouw schertsend, „'t is goe Nederduytse tael ". Zeker, er is geen woord Fransch bij,
doch dat maakt de klucht niet beter. De grappen zijn
gewoonlijk uitermate grof: schoppen en slagen zijn er
pasmunt; de waterpot wordt er gehanteerd met eene vaardigheid die slechts door oefening verkregen kan zijn. De
zinnelijkheid uit zich onbeschroomd: het is verlangen
naar eten en drinken, naar bier en ham in groote hoeveelheden ; zij drinken dat zij steunen en lachen dat zij
barsten; z ij bevuilen zich in hunne dronkenschap of laten
hunne vleeschelijke lust spreken op onbeschaamde wijs. Toch
is deze platheid en gemeenheid niet zoo weerzinwekkend
als wanneer wij b.v. eene moeder met haar zoon over vrijerij
of huwelijk hooren spreken. Het wekt walging in Starters
klucht van Jan Soetekauw (1618) eene moeder haar zoon te
zien onderrichten in de kunst van meisjes aan zijn snoer
te krijgen; van denzelfden aard ongeveer is een tooneeltje
in de klacht van Giertje Wouters (1635): Pietje Proper en
zijne moeder hebben een gesprek over het huwelijk gevoerd ;
vóór zij gaan slapen vraagt de moeder aan Pietje of hij haar
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,een nachtsoen" wil geven; deze voldoet aan haar verzoek , doch voegt er bij met het oog op zijne vrijster :
„Maer ick hoop haar te nacht al liever te soenen, Moer,
as jou." Eene dergelijke samenkoppeling van de liefde voor
Bene vrij ster en de liefde voor eene moeder moge het publiek
dier dagen minder geërgerd hebben dan ons, de besten onder
hen hebben er zeker geen smaak in gevonden.
Het schijnt alsof de dichters der kluchten hebben gemeend,
dat platheid en ruwheid behoorden tot het wezen der klucht;
dat men niet grappig of boertig kon zijn zonder scheldwoorden, vieze grappen en obsceniteiten. Bij de inwijding der
Amsterdamsche muzykkamer „Je blijft in eelen doen" sprong
haar oprichter Jan Hermansz. Krul in de bres voor de bedreigde zedelijkheid ; hij vermaande de broeders nadrukkelijk:
Schuwt misbruyk, 't welk gemeen is onder 't Rethorijken;
Dats laster, vuyle reen , ontucht, lichtvaerdigheid 8
}).

En toch, leest men zijne klucht van Drooghe Goosen dan
ziet men dat hij Breeroo , Starter en anderen in ruwheid en
platheid weinig toegeeft, al ontbreekt hem hun geest.
Uit het voorgaande blijkt voldoende, dat men Ds. Wittewrongel niet geheel ongelijk kan geven in zijne vroeger
vermelde veroordeeling der kluchten. Men zou echter on
billijk handelen, indien men niet tevens erkende, dat vrij
wat kluchten eene min of meer duidelijk geopenbaarde
zedelijke strekking hebben. Overspelers triomfeeren soms op
de meest cynische wijze, doch niet zelden ook komen zij
van eene slechte reis of worden jammerlijk voor den gek
gehouden; dronkaards die door een list bekeerd worden,
waren een even geliefd thema als booze huisvrouwen en
stiefmoeders die haar verdiende loon ontvangen. Talrijk zijn
de plaatsen waar de zedenschildering zedengisping wordt en
allerlei soorten van mensch en : advocaten, doctoren , kooplui,
boeren, dienstmeisjes geroskamd worden dat het een aard
heeft.
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Breeroo, Coster en Hooft mochten , om het publiek te
sparen , hun tooneel soms naar den Haag verplaatsen waar
de menschen immers zooveel slechter waren dan in Amsterdam! of het stuk in vroegeren tijd laten spelen, de meeste
kluchtspeldichters gaven zich niet zooveel moeite; integendeel zij richtten zich soms rechtstreeks tot het publiek met
opmerkingen als deze over kwade vrouwen:
'k Zei maar myn oogen eens heen en weer over de Schouburg slaan
'k Wed ik er geen kleyn partytje zei zien staen 85 ).

Het klucht- en blijspel van de eerste helft der 17de eeuw
staat hooger dan dat der tweede helft; het werk van Asselyn en Bernagie kan evenmin opwegen tegen dat van
Breeroo , Coster en Hooft als de kluchten, na 1650 gedicht,
tegen die van het daarvoorgaande t ij dvak. Middelmatige
stukjes als Waltes' klucht van de Bedrooge Gierigaart (1653),
Jan Barentsz' klucht van Buchelioen 't kaboutermannetge
(1655), Jan van Dalen's klucht van de kale Ede/man, Fok kens' Verliefde Grysert (1659), de klucht van Coli-Compas
(2de dr. 1665) , de twee kluchten van 't Nieuwsgierigh Aegje
door Bormeester en Bogaert (1664 ? en 1679) zijn ook in de
eerste helft der zeventiende eeuw wel aan te wijzen , doch zij
zijn er niet zóó talrijk en vooral, daartegenover stonden toen
verscheidene andere van grooter of kleiner waarde. Het eenige
dat de klachtdichters van het tweede tijdvak op die van het
eerste vóór hebben, is dat zij langzamerhand gingen streven
naar regelmatiger vorm en kiescher inhoud. Kluchten als
het Coli-Compas, de 1Vlinnenydighe van haer selve 86 ) , Lemmens' Gasthuis der Gekken (1688) en Jalourse Laminert zijn
geschreven in alexandrijnen en verdeeld in vijf bedrijven;
de inhoud is veel kiescher dan die der vroegere stukken.
Ongetwijfeld had men deze en andere pogingen tot verheffing van het blijspel voor een deel te danken aan de
mannen van Nil Volentibus Arduum. Hun, met name Pels,
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komt de verdienste toe, dat zij sommige gebreken der toenmalige kluchten hebben aangewezen en getracht iets beters
te leveren. Mede door hun invloed ging men weer het pad
betreden, door Breeroo en Hooft ingeslagen; men trachtte
de klucht te verheffen uit de lagere sferen waarin zij bij
uitsluiting placht te vertoeven, het tooneel uit de kleine
huisjes en de kroegen te verplaatsen naar de binnenhuizen
der gegoede kooplieden; vanzelf zou deze verplaatsing een
gunstigen invloed op den toon van het blijspel moeten oefenen.
Dat de Nil Volenters ook naar karakteristiek streefden ,
blijkt o. a. uit het voorbericht van hun kluchtspel de Gelukte List of de Bedrooge Mof (1689) waar gezegd wordt,
dat de klucht hoofdzakelijk hierop is aangelegd „om in de
karacter van Eelhart eene levendige schildery te verbeelden
van de groote drift van sommige onzer jonge Dichteren,
die, zonder eenige Taalkunde, ervarenheid en grondige
kennisse van de Tooneeldichtkunst ....... zich ten eersten
bekwaam achten een Tooneelstuk ....... aan den dag te
brengen." Het denkbeeld: een litterair type op het tooneel
te brengen, was zeker niet kwaad; doch men begrijpt wat
van deze poging terecht moest komen: een jong dichter uit
dien tijd en dan nog wel geschetst door de mannen van
N. V. A. !
Een hunner meest bekende blijspelen de Malle Wedding of
Gierige Geeraard (1671) toont duidelijk hoe moeilijk op literair
gebied iets goeds gemaakt kan worden door hen die slechts
willen maar niet kunnen. Het is een triomf der middelmatigheid. De hoofdpersoon is een onmogelijke figuur, de overige
personen alle conventioneel en geknipt naar Fransch model,
zonder eenigen geest of oorspronkelijkheid ; de grapjes zijn
duf, de taal is kleurloos. Al dat ordentelijk gesop wordt
van tijd tot tijd afgebroken door eene razende bui van
Geeraard, die dan
als wilden de heeren van N. V. A.
toonen dat zij ook iets anders konden
vloekt en scheldt
als een kerel uit de heffe des volks.
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Bij de overige dichters van klucht- of blijspelen merken
wij een zelfde of een dergelijk streven op als bij Pels en
zijne volgelingen. Hun vijand Blasius houdt in zone bewerking van de Malle Wedding (1671) een pleidooi voor „het
uitsteekkend Vrouwen-timmer" waarin hij de vrouwen even
,onmatig verheerlijkt als zij door vroegere kluchtspeldichters
waren verguisd. Een paar kluchten van het jaar 1680, die
an Duifje en Snaphaan en van de Gemeenzame Geest, zijn
o! zoo fatsoenlijk, maar hoe krachteloos en kleurloos. Hetzelfde geldt van de jammerlijke bewerking der Mostellaria
door Ludolf Smids uitgegeven onder den titel De Deboosjant (1686).
In Krispyn Muzikant 87 zegt een jong meisje:
-

)

'k Bemin heer Eelhart, daar ik nu al ruim tien weeken
Ben aan verloofd geweest; gy weet, ik moet hem spreeken.

In denzelfden trant zijn de volgende staaltjes uit de Valle
Wedding (N. V. A.) :
Heer Karel, uw gevry schynt my een zeldzaam werk,
Daar Izabel le , van haar Broeder opgeslooten,
Zo weinig uw gezelschap heeft genooten.

In 't end is myne beetle
Verhoord, en heeft zy 't my beloofd;
Indien haar Broeder met een onverstandig hoofd
Ten haaren opzichte iets bespotlyks deede,
Dat tegen de eer en welbetaamlykheid
Zo aanliep, dat zyn onbehouwen hooreen
Haar uit den huis vlien by de waereld kon verschoonen;
Ik heb voorlang dan toegeleid
En na gelegentheid gewacht met groot verlangen
Dat by iets zo onheblyks aan mogt vangen,
't Welk nu in 't einde, zo gy ziet,
Door deze wedding is geschiedt.

Zoo waren deftigheid en onnatuur tot zelfs in het blijspel
doorgedrongen! Zoo was de levende spreektaal van voorheen
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verworden tot een bloedeloos schrijftaaltje ; de frischbloeiende
krachtige plant, sappen in overvloed trekkend uit rijken
bodem , door regen en wind en zon . gesterkt en gestreeld
en gestoofd, verschrompeld tot een armelijk kasplantj e , weg
bodem, angstig afgeschut van de vrije-kwijnedopschral
lucht.
Maar niet op eens stierf ons blijspel. De komische ader
van ons volk die dreigde te verstikken, geraakte nog eens
in een zandgrond waar zij kon uitschieten en zwellen *).
f. Asselijn.
Als treurspeldichter beteekent Asselijn weinig, als comi,cus volgt hij op Breeroo; echter is de afstand tusschen beiden groot. Merkwaardig mag het heeten dat deze dichter
zijn aanleg voor het komische genre eerst zoo laat ontdekte:
toen hij zijn eerste blijspel schreef, was hij de zestig reeds
voorbij. Wie op dien leeftijd nog zulke frissche, pittige stukjes
kon schrijven als de reeks van Jan Klaasen, die moet wel
jong van hart zijn geweest; zeker had hij deze echt dichterlijke eigenschap voor een deel te danken aan den stand
waaruit hij voortkwam, den lageren stand der burgerij waar
men langer kinderlijk blijft dan in de hoogere, en de onbevangenheid van gemoed niet zoo snel verliest. Echter
kon op dien leeftijd natuurlijk geene sprake meer zijn van
eene langzame ontwikkeling zijner talenten, gelijk wij die
in Breeroos werken kunnen waarnemen. Het eerste dat hij
gaf, was tevens het beste. In zijne drie eerste stukken, de
Jan-Klaasentrits (1682-1685), bereikt hij meer dan eens
de hoogte van Breeroo; maar reeds de Stie frnoér (1684),
door hem voor het laatste deel der Jan-Klaasenreeks gedicht,
staat veel lager dan Jan Klaaz of de Gewaande Dienst .maagd en Kraam bed of Kandeelmaal van Saartj e Jans. Ook
wat hij later na 1690 in het komisch genre leverde, is
-

*) Da Costa.

alles van minder allooi dan zijne eerstelingen. Enkele dier
stukjes, waarvan hij eenige met den weidschen naam van blijspel
betitelde, staan niet hooger dan andere middelmatige kluchten ; zoo b.v. Melchior baron de Ossekop, de Schoorsteen veeger door Liefde 88 ) en de Kwakzalver. Andere, als de
Sch ynheilige vrouw en de Spilpenning, hebben beteekenis
vooral als zedenschetsen; doch zij zijn dan natuurlijk belangrijker voor de geschiedenis der beschaving dan voor die der
literatuur.
Asselijn slaat zijn tooneel het liefst op in de kleine burgerhuizen, het liefst beeldt hij het leven af van de lagere
standen waartoe ook hij zelf behoorde en die hij uitnemend
goed kende in handel en wandel. Meer dan eens weliswaar, b.v.
in de Stiefmoer, de Spilpenning, de Schoorsteenveeger'door Liefde
heeft hij hooger gegrepen, doch dan mist zijn greep de
noodige vastheid en klem. Waar hij tracht ons het leven
van den gegoeden koopmansstand af te schilderen, daar is
hij blijkbaar niet op zijn dreef; hij doet dan denken aan
de hedendaagsche poppenkastvertooners die bij den rijkdom"
eene voorstelling komen geven; „belieft u gewone taal of
salontaal P" wordt vooraf aan de vrouw des huizes gevraagd;
het spreekt van zelf dat salontaal meer geld kost die
kost den man ook zooveel meer moeite -- doch tevens dat
zij , uit artistiek oogpunt, veel slechter is. Met zijne Zon
dagsche jas aan is Asselij n even harkerig als de overige
fatsoenlijke kluchtspeldichters en zijne taal slechts weinig
minder kleurloos.
Doch hetzij deze stukken spelen onder den hoogeren of
onder den lagerera stand, gewoonlijk merken wij daarin een
gemis aan maathouden op, eene neiging tot overdrijven,
tot aanzetten der kleuren , die in de Jan-Klaasenserie schaars
of niet voorkomt. Moet er eene stiefmoeder worden voorgesteld zoodra zij op het tooneel verschijnt, hooren wij
eene feeks die bij de minste aanleiding bijna krankzinnig
wordt van woede en haren man met ongeloofelijke grofheid
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brutalizeert en uitscheidt; de voorstelling der schijnheilige
vrouw en die der Spilpenning een genre door Hooft en
Coster terloops geschetst , door Asselijn tot type gemaakt —
vertoonen evenzeer dat gemis aan gevoel voor de nuance.
Asselijn's eerstelingen onderscheiden zich ook in deze opzichten van vele zijner latere kluchtspelen, dat de dichter
er niet zoozeer moralist is als in de Stie fmoer en de Stie f vaár , de Schynheilige vrouw en de Spilpenning ; dat de luim
er darteler is, de lach er helderder klinkt; dat zij in levensvolheid hooger staan. Vooral het eerste stuk waarmede deze
comicus optrad Jan Klaaz of Gewaande Dienstmaagd staat
hoog in de genoemde opzichten. De kern van het stuk is
eenvoudig: een vrijer die, als dienstmeid verkleed, bij de
ouders zijner vrijster in dienst komt en wiep zij de zorg
voor het meisje opdragen zonder te vermoeden dat zij „de
kat de zoete melk bevelen ". Met veel talent heeft Asselijn
deze stof uitgebreid en verwerkt. Welk eene tegenstelling
van karakters in dit klein bestek: de lichtzinnige, dartele
Saartje tegenover hare ouderwets-degelijke, recht- en stijfzinnige ouders; de doordraaier Jan Klaasz. met zijne ge
helpster, Martijntje de besteedster, tegenover-wetnloz
den onhandigen, steilen kwaker Reynier Adriaansz en zijne
vrienden, de „hylikmakers"; de opvliegende, eerlijke meid
Lijntje tegenover de min of meer valsche en beredeneerde
buurvrouwen. Sommige karakters zijn voortreffelijk geteekend ; vooral dat van Dieuwertje, de krachtige vrouw uit
den kleinen burgerstand, bedrijvig, huishoudelijk, keurig
net, bekrompen, opvliegend, niet weinig trotsch op hare
degelijke welgesteldheid en haar onbesproken naam; eene
voorloopster van typen als tante Martha de Harde en Nicht
Woelwater. Ook de kwakers zijn welgeslaagd. En welk een
rijkdom van voortreffelijk waargenomen toestanden, welk
een levendige geestige dialoog: het aanvangstooneel tusschen
Dieuwertje en de meid; het bezoek der Kwakers bij Jan
Jasperse en Dieuwertje; de vrijende kwaker Reynier Adri18
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aansz; Jan Klaasz. als dienstmeisje verkleed, met raagbol
en luiwagen; en eindelijk het slottooneel. In karakteristiek
en rijkdom van gelukkig geslaagde tooneeltjes doet het
Kraambed of Kandeelmaal van Zaartje Jans nauwlijks voor
het eerste stuk onder; de dialoog is er even levendig,
pittig en kleurig. Asselijn heeft hier - onder den indruk van
Molière's Tartuffe een voortreffelijken greep gedaan: hij
laat Jan Klaasz zich bekeeren; de „domenateur" en kroeg
vroeger snijdt de wereld af en wordt kwaker.-lopervan
Doch al heeft Molière Asselijn opgewekt tot het scheppen
van dit nieuwe type, van navolging is hier weinig sprake;
de figuur van den bekeerden Jan Klaasz, vos die toont zijne
streken niet te hebben verloren, is Asselijns eigendom. Het
meesterschap waarmede Tartuffe is voorgesteld, bezat Asselijn niet; zijn huichelaar is van lager orde dan die van
Molière, doch in zijn soort is hij voortreffelijk.
Asselijn's „oubollighe" geest was niet diep genoeg voor
eene verontwaardiging als die waaruit de Tartuffe geboren
is. Afkeer of afschuw gelijk de Fransche Schijnheilig, wekt
de Amsterdamsche niet; eer moet men om hem lachen.
Doordat de beide stukjes achter elkander vertoond werden S 9 ),
kwam de tegenstelling tusschen zijn vroeger en zijn later
leven des te scherper uit en zag men in den kwaker steeds
den doordraaier van vroeger. Had men zich in het eerste
stuk niet goed kunnen houden, wanneer men hem zag aankomen met een mutsje op, een grijnen manteltje omgeslagen, een schoot voor en eene doos onder den arm, als men
hem met den raagbol onder Dieuwertje's beste porseleinen
schotels aan het werk zag of zich hoorde verontschuldigen
over zijn laat opstaan met de bewering dat Saartje zo magtig
gewoeld" had hoe kon men dan verontwaardigd worden,
als men hem daar met zijn kaalgeschoren hoofd , stemmig.
toegeregen wambuis en ongesteven linnen zag staan tusschen
de vrouwtjes op kraambezoek of hoorde informeeren naar
de gezindheid der overige broeders: „Coenraad Frerikxe,
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irolhart die noch met dat goede werk voort te zetten ?" of
zijn telkens herhaald geteem: ,,Wel, wel, dat is goed, dat
is goed."
Het Amsterdamsch schouwburgpubliek dier dagen moet
geschaterd hebben, telkens als het den betrapten echtbreker
zag ten toon staan, in eiken arm een kind, hem opgedoft
door de snaaksche Teuntje Gerrits; geschaterd maar juist
daardoor konden zij bezwaarlijk afschuw of sterken afkeer
iroor hem gevoelen.
Het derde stuk dezer reeks de Echtscheiding van Jan
Klaasz en Saartje Jans staat niet zoo hoog als de twee
eerste, al verheft Asselijn zich ook daarin nog boven zijne
tij dgenooten onder de kluchtspeldichters. Het aanvangstooneel
is eene herhaling van dat in Jan Klaasz of Gewaande
Dienstmaagd; echter brengt de min Sibil hier al spoedig
eenige afwisseling. Het aantal welgeslaagde tooneeltjes is
hier niet zoo talrijk, al blijft de dialoog levendig en natuurlijk.
Voor een deel wordt de mindere waarde van dit stuk zeker ver
oorzaakt, doordat Jan Klaasz. zelf er niet meer in voorkomt;
wij hooren nog slechts van hem : hij zinkt steeds dieper,
de echtbreker wordt bovendien oplichter. Ook Saartje Jansz.
gaat het verkeerde pad verder op: zij bedriegt hare ouders
en ontvlucht ten slotte het ouderlijk huis met zekeren Docter
Gardenier, die in de gansche stad bekend is als de bonte
hond.
Vroolijk is dit stuk slechts hier en daar. Trouwens, in
de gansche Jan-Klaasentrits ligt een ondergrond van dieper
gevoel dat verwant is aan het tragische, het tragische in
-dit lot van een paar eenvoudige, brave burgerinenschen : in
het volle vertrouwen op de zuiverheid hunner beginselen
zetten zij zich schrap tegen wereldsgezindheid en zonde die
in de gedaante van Jan Klaasz. hun huis pogen binnen te
dringen; sterk in hun door geestelijken hoogmoed getint
geloof, voeren zij den strijd doch stap voor stap moeten zij
terugtrekken, zij hebben den vijand onderschat en delven
,

-
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het onderspit; als ook hunne dochter het ouderlijk huis is
ontvlucht, blijven zij eenzaam zitten, verarmd, verbitterd,
geknakt in hun trots, met een bezoedelden naam en een
harteleed dat slechts met den dood van hen zal wijken 90).
Dat Asselijn zelf iets gevoeld moet hebben van het tra
dat hier bestaat, wordt waarschijnlijk indien-gischeonflt
wij er op letten dat hij Dieuwertje meer dan eens door een
der andere personages hare onverzettelijkheid en de „temen
op afkomst en geslacht" doet verwijten 91 ).
Stof voor een burgerlijk treurspel was hier voldoende,
doch voor eene verwerking dier stof waren de tijden nog
niet rijp: er moest nog veel gebeuren, ook in de Neder
maatschappij, eer een tooneeldichter den ondergang-landsche
van een burgergezin uit het Kattegat zou beschouwen als
eene stof , waard tot een treurspel te worden verwerkt.
T

g. Bernagie.
Sommige eigenschappen heeft Bernagie met Asselijn geineen; in andere en gewichtiger opzichten verschilt hij
van hem.
De neiging tot overdrijven die wij in sommige stukken
van Asselijn hebben aangewezen, is ook in het werk van
Bernagie waar te nemen ; echter is zij bij Bernagie sterker :
zijn Goi - Vrouw die bij de minste bedreiging van haar gezag,
een mond opzet als een vischwijf en haar man brutalizeert,
behoeft niet onder te doen voor Asselijn's Stie frnoer, maar
behalve dit voorbeeld zijn er bij Bernagie nog zoovele andere.
Zijn student in Studenten-Leven is evenzeer een charge als
zijn Belachelijke Jonker, zijn Romanzieke Juffer , zijne knechts
en meiden. Bovendien hebben verscheidene dezer personen
iets conventioneels dat die van Asselijn niet ontsiert. Men
vergelijke den boer in de Ontrouwe Voogd eens met den
eierboer Teunis Pietersz in Asselijn's Kraam bed van Saartje
.Jans; dan ziet men het onderscheid tusschen een echten
boer en een nagemaakten 92 ). Treedt in sommige stukken
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van Asselijn de moralist te zeer op den voorgrond, Bernagie is overal zedenmeester. Zijn werk maakt steeds deli
indruk alsof het ontstaan is niet gelijk Asselijns beste
en een paar zijner overige stukken — uit lust tot af beelbeelding van het leven rondom hem, uit spontane aandrift,
maar uit begeerte om nuttig werkzaam te zijn. Het is alsof
Bernagie — in dat opzicht gelijkstaand met de mannen van
Nil Volentibus zich heeft afgevraagd: welke eischen moet
men aan een klucht- of blijspel stellen? en geantwoord:
1 1 '. Het moet boertig zijn. Goed ! laten wij boertig zijn!
2. Het moet ordentelijk wezen. Zetten wij eene wacht voor
onze lippen! 3 0 . Het moet een degelijken inhoud hebben en
nuttige lessen bevatten. Hekelen wij verkeerde zeden en
gewoonten! Dat neemt niet weg dat hier evenals bij Asseljjn , de zedenschilderingen zelve vaak verdienstelijk moeten
worden genoemd en dat er menige menschkundige opmerking in wordt gemaakt. Asselijn, boekbinder en later kar
zijn ambacht, schilderde het leven der-mozijnvera
kleine burgerij voortreffelijk; waar hij personen uit hooger
stand wil schetsen, slaagt hij maar half. De stukken vair
dokter, later professor, Bernagie zijn bijna zonder uitzondering aan het leven der rijke kooplui ontleend; echter
schilderde Asselijn zijne standgenooten beter dan Bernagie de
zijne. Asselijn hield van pendanten: de Stie fmoer en (Ie Stie fvaar zijn tegenhangers; de Schynheilige Vrouw is de weerga
van den bekeerden Jan Klaasz. Ook een paar van Bernagie's
stukken: Het Huwelyk sluyten en de Huwelyken staat moeten
als pendanten beschouwd worden. Asselijns dialoog is in
sommige stukken stijf en kleurloos; in zijne beste werken
pittig, kleurig, geestig. In Bernagie's spelen is de dialoog
vaak los , vaker stijf of onnatuurlijk , zelden of nooit pittig
ot' geestig. Bernagie had misschien meer handigheid dan
Asselijn, doch hij miste Asselijns geest; zelfs met Erasmus'
Ii ulp kon hij vn zijne Goê- Vrouw geen beter stuk maken 9 i).
Zoo laag als Asselijns Schoorsteenveeger door°Liefde en Mel-
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chior baron de Ossekop staat misschien geen enkel stuk van
Bernagie; doch aan den anderen kant heeft hij ook geen
enkel stuk geschreven dat kan halen bij de Jan-Klaasentrits.
De twee eenige stukken welke zich even boven de middelmaat verheffen zijn het kluchtspel de Huwelyken Staat en
het blijspel Het Huu 'elyk sluyten. De Warnaar uit het laatste
stuk, is eene middelmatige copie van Hoofts Warenar; ook
in deze figuur toont zich Bernagie's neiging tot charge: domheid en geldzucht brengen er dezen vrek toe de ong eloofelijkste dingen, hem plompweg opgedrongen , aan te nemen.
De bedoeling van het stukje: eene satire op vaders die zich
bij het sluiten van de huwelijken hunner kinderen door geldzucht laten beheerschen, is ongetwijfeld verdienstelijk; de
opzet is niet onaardig; doch bij de uitvoering schoten de
krachten van den schrijver te kort. In De IIuwelyken Staat
vinden wij een vader die buitengewoon voorzichtig is, het
huwelijk hoog opvat en zijne kinderen alle bezwaren daar
voorhoudt om ze op de proef te stellen; hij weigert-van
zijne toestemming tot het huwelijk van zijn zoon met een
rijk meisje, omdat hij het een ongeluk voor een man acht
eene rijke vrouw te hebben.

Had Bernagie langer mogen leven hij stierf op zijn
43ste jaar dan zou hij waarschijnlijk wel meer doch geen

betere klucht- en blijspelen hebben geleverd. In de twee
laatstgenoemde stukken heeft hij, naar ik meen, gegeven
wat hij geven kon.
Jonckbloet heeft Asselijn den wegbereider voor Langen dijk" genoemd. Langendijk had ongetwijfeld veel gemeen
zoowel met Bernagie als met AsselDn ; hij paarde de vroolijkheid en de boert van den laatste aan den meerderen
ernst van den eerste; evenals zij beiden heeft ook hij ge
naar het verheffen van het vaderlandsch kluchtspel-strefd
tot een hooger genre. Doch Asselijns werk doet ten minste
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nog een enkelen keer aan dat van Breeroo en Hooft denken; de stukken van Bernagie gelijken in dit opzicht meer
op die van Langendijk dat zij zich nergens boven het middelmatige verheffen; daarom moet niet Asselijns werk maar
dat van Bernagie beschouwd worden als de schakel die het
blijspel der 17de eeuw aan dat der 18de verbindt.

280
AANTEEKENINGEN.
1 ) Vgl. Samuel Coster's Werken ....... door Dr. R. A. Kollewijn,
bl. 73-74.
") Zie een overzicht van Rodenburgs begrippen over het drama (ontleend aan de Poëtens Borstweringh) bij Jonckbloet, Gesch. der Ned.
Lett. in de XVIIe eeuw I, 208 volgg.
3) Hoofts Gedichten (ed. Leendertz) II, 19.
4) T. a. p. bl. 30-32.
5) T. a. p. bl. 19.
6) T. a. p. bl. 19-20. In Hoofts tafelspel zijn deze regels verdeeld
onder Juppijn en Mercurius; inderdaad vormen zij een geheel. Deze verzen
zijn eene navolging van Tasso's beroemde verzen: „Teneri sdegni, e
placide e tranquille" etc. (Gerus. Lib. XVI, 25).

7) Misschien had men den naam tragi-comedie overgenomen van Fran-

sche tooneeldichters als Hardy, wiens beteekenis voor de geschiedenis
van ons drama nog niet onderzocht is. Breeroo noemt een paar zijner
stukken treurspel, ofschoon er een kluchtig tusschenspel in voorkomt.
8)Al is het mogelijk dat hij de motieven voor dat stuk gevonden had
bij Lope de Vega (Vgl. Dr. R. A. Kollewijn in het bovengenoemd artikel
in de Gids).
9) Zie dit nader aangetoond in mijne Inleiding tot de nieuwe uitgave
der Werken van Brederoo.
10) Ik gebruikte eene uitgave van 1663; het stuk was echter reeds
vóór 1639 vervaardigd; in dat jaar nl. is het gespeeld op den Amsterdamschen Schouwburg. (Zie Wybrands t. a. p. Bijlage Z. (p. 256) waar
„het spel van den ouden en jongen Hillebrant" opgegeven wordt onder
de in 1639 gespeelde stukken.) Van Dr. Worp's nog onvoltooide verhandeling over Voskuyl heb ik geen gebruik kunnen maken. (Zie: Tijd
Deel 14.)
-schr.vNTenL
11) Vgl. De Koning's Jephthah, 2de Hand. 10de Uytc.; 3de Hand.
adé Uytc. en zijn Achab.
12) Jephthah, 2de Hand. Ede Uyte.
13) Een overzicht en kenschetsing daarvan in bovengenoemde Inleiding VI.
14)Men vindt het bewuste tooneel in de Melibea 1e Deel, 1e Bedr.
Heracleo zegt tot zijne bruid Emilia:
Daer valt zomwijl een woord door haesticheyt verhet,
Maer liefde dat terstond weer in 't vergheten zet.
Het Bed verzoet het al.
E. Heeft 't bedde zuicke krachten?
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H. Emilia, het stilt de warr'ghe tochts ghedaehten .
Het snarrighe ghekijf en all de pruylery;
De zoetheyd van het bed stelt alles aen een zy,,
Het smakelijckste zoet van 't bedde is gheresen.
E. Zo wensch ick datter, lief, veel bedden moghen wesen.
H. 't En zyn de bedden niet waer 't alles door geschiet.
E. Nochtans zo zeyden ghy 't!
H. Laes, ghy verstaet het niet.
E. Iek meenden, liefste, dat het beddens krachten waeren.
H. Emilia, ghy spreeckt noch, lief, als onervaeren:
Uw reyne Maeghdens-staet en weet niet wat het is.
E. Weet ghy 't ?
H. Neen, lief, maer dat ten niesten by wel gis;
Natuure zelven zal die kennis wel bezorghen;
Wanneer wy zyn gheëcht.
E. En dat zal zyn op morghen!
Al is hier het „glissez, n'appuyez pas" door R. niet in praktijk gebracht, dit tooneeltje is voor dien tijd zeker verdienstelijk te noemen.
15)In den aanvang van het derde Bedryf.
16)Zie Act. IV , Scene III.
Malcolm (bij het vernemen der tijding) Merciful heaven!
(tot Macduff) What man! neer pull your hat upon your brows;
Give sorrow words: the grief that does not speak,
Whispers the o'er-fraught heart, and bids it break.
17) Aanvang van het Vierde Bedrijf.
18) Vgl. K. 0. Muller, Geschichte der Griech. Lit. (Dritte Ausgabe) II, 136.
19)Van dien aard is b.v. dit staaltje:
In 't midden van de zaal die overgoten is
Van weeuw' en weezenbloedt, zult gy de Vorst een disch
Van weeuw' en weezenbeen, in aller yl, gaan stellen,
Die alsins is bespreet met weeuw' en weezenvellen
Hy heeft zijn wreede muil en tanden al gewet,
Om zijn vervloekte balg, op 't dierber moordbanket
Van weeuw' en weezenvlees tot walgens vol te vreeten
Dergelijke passages moeten den dichter bezield hebben die in later tijd
het vermaarde: „Op de Bibelabonsche bergen" gedicht heeft.
20) Gebruik en Misbruik des Tooneels, p. 20.
21 ) Vgl. bl. 108 der Uitgaaf van Asselyn's Werken door Dr. A. de
Jager. Ook nog eens op bl. 123: „En ben ik niet Kurieen die etc."
) Vgl. Leendertz, t. a. p. II, 64.
13 ) T. a. p. bl. 71 en 76.
) Overigens moet men in aanmerking nemen dat het stuk niet zóó
gebrekkig is, als men uit Leendertz' editie zou opmaken. Vgl. wat ik
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daaromtrent heb medegedeeld in Tijdscnr. voor Ned. T. en Lett. XI

bl. 264 volgg.
25)T. a. p. II, 99-100.
26)T. a. p. bl. 122.
27)T. a. p. bl. 115.
28)T. a. p. bi. 112-113.
29)T. a. p. bl. 111.
30) Vgl. wat ik daaromtrent heb medegedeeld in de Nederland.s^he
Spectator, 1893, n°. 6.
31) Zie: Gedichten I, 152 (1615).
32)In den „Rey van Naerders" in het vijfde Bedrijf (II, 258).
33) T. a. p. II, 354.
34)Vgl. (in de uitgave van Kollewijn) vs. 1159 vlgg.
35) T. a. p. bi. 258. Om Gods-wille beteekent gratis; de predikanten
der Hervormde kerk ontvingen hunne opleiding kosteloos.
36) T. a. p. bi. 247.

37)Dansen worden vermeld in de uitgave van Costers werken door

Dr. R. A. Kollewijn,, bl. 394, vs. 420-421, 435; zie ook vs. 997, misschien ook vs. 1878-1880.
38) Wat Vondel aan de Ouden te danken had en in hoever hij hen
heeft nagevolgd, is uiteengezet door P. Camper in zijne Dissertatio de
Justo Vondelio, Poëta Tragico;•K. Sybrandi in zijne Verhandeling over
Vondel en Slialcspeare als treurspeldichters en door Dr. J. te Winkel
in zijne studie Vondel als Treurspeldichter.
39) Vs. 1242-1249, 1413-1414, 1683-1685.
40) Vs. 1538-1539.
41) Vs. 1250--1252.
42) Vs. 1356.
43) Vs. 793-795; 797-820; 1232 —1239.

44)Vs. 132 volgg.
) Vs. 1254 volgg.

45

16

) Vs. 100.

47) Noah, vs. 389.
44 ) Prof. J. G. R. Acquoy in zijne Verhandeling over „de Zangwijze
van het 0 Kersnacht schooner dan de daegen" (Tijdschr. der Ver. voor
Noord - Nederlands Muziekgesch. Deel IV).
' 9 ) Hier. Verw. vs. 867-874.

50) Vs. 1839-1882.

51) Uit Giertje Wouters (a° 1635)
51 ) In de 2de Hand. 1 Uytc.: „'k Ontwijck het stralen van de Son" enz.
53) Hier en daar woordelijke overeenkomst; b.v. in 4de Hand. le Toon.
Dambise in Herders kleedingh
Vaert wel verheven Troon en keyserlycke pracht
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Vaert wel gy hoofze staet, vaert wel ghepronckte dracht
en in Gra n ida het bekende: „Vaert wel scepters, vaert wel enz.
51 ) Op bl. 9 (Uitgave van Jan Rieuwertz., Pieter A rentsz. en Albert
Magnus. 1685. t'Amsterdam) een regel die levendig herinnert aan een
paar van Vos' beste: ... .
— — — — — — — — zal Sinkio dan baden
In 't reutelende bloet, afkeerig van genaden?
Maar Vos is beter :
Komt onderaards gespook, wy moeten ons noch baaden
In 't reutelende bloedt van vijfmaal honderd Raaden!
(Aran en Titus.)
55) Vgl. Dr. J. te Winkel, t. a. p. bl. 37.
56) Voorbericht van de Verloofde Koninksbruidt.
57 ) De invloed van het klassieke Fransche drama deed zich steeds meer
gevoelen. Verscheidene meesterstukken van Racine werden in het laatste
kwart der 17de eeuw vertaald: Andrornaque (1678) door L. Meyer; Les
Plaideicrs (1695) door A. Bogaert; Britannicus (1693) door Joh. de
Canjoncle; Berenice (1684) door In magnis voluisse etc.; Bajazet (1684)
door hetzelfde genootschap; 1Vlithridates (1679) door T. Arends; Iigenie
en Phedr-e (1683) door F. Ryk. Zelfs de Alexander en de Thebaide werden
vertaald. (Vgl. Navorscher- van 1869 mededeelingen van Frederik Muller.)
5 ) Zie over dat stuk Wybrands Het Amsterdamsch Tooneel bl.125 volgg.
Naar ik vermoed, was Pels de dichter: men vindt „Gezangen uit het
zinnespel Tier•ann y van Eigenbaat opgenomen in zijne Men gelzangen ,
p. 132 volgg. Een ander zinnespel, blijkbaar tegenhanger, Ondergang
van Eigenbaat vermeld t. a. p. bladz. 194 volgg.
ss) Vgl. Tijdschr. voor Ned. Taal- en Lett. IX, 108 volgg. Over Alewyn's Zangspelen Jonckbloet, Gesch. der Ned. Lett. in de XVIIIe eeuw,
I, 9-10.
60) Het
kluchtspel der 17áe en 18de eeuw is nog door niemand in zijn
wezen en zijne ontwikkeling beschreven; ik doe hier eenige stappen
op een zeer weinig bekend veld; licht mogelijk dat de jaartallen die ik
getracht heb vast te stellen als het jaar der vervaardiging, soms bij
later onderzoek zullen blijken slechts voor een tweeden of derden druk
te kunnen gelden.
A. Leeuw vertaalde uit het Fransch de kluchten van Broershert
(opdracht van 1668) en Het Huwelyk van Niet (opdracht van (1662);
de eerste is opgedragen aan IJ(sbrand) V(incent) ; de tweede aan Pieter
de Graaf van Zuidpolsbroek. Naar het schijnt, zijn eveneens uit het
Fransch vertaald: de Springende Dokter (door T. Elzevier, Amst. 1666);
De Ver•looren Schildwacht (Kluchtspel, Amst. 1686; vignet: bijenkorf
en daaronder IJver in l ie fd' bloejeni de) en Het Gasthuis der Ge/iken
(door J. Lemmens 1688).
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rl) De eerste klucht werd vertoond in het speeljaar 1658---1659 C. N.
Wybrands in Het Nederlandsch Toonpel, 2de Jaarg.), maar ook reeds in
1655 (Wybrands, Het Anist. Tooneel Bijlage Z. P. '260); de tweede is
van 1662.

') Vgl. Asselyn's Werken (door Dr. A. de Jager) bl. 270.
;^ ) Hun blijspel de Malle Wedding telt wel vijf bedrijven doch is ge
noch rijm gebonden ".
-schrevni„azbodermt
6 ") Breughels Boertighe Cluchten door G. H. van B(reughel) Tot Amsterdam by my Gerrit Hendricx van Breughel...... 1613. Deze uitgave
6

1 3

wordt „ten tweedemael herdruckt" genoemd. Misschien dagteekenen de
kluchten nog uit het laatst der 16de eeuw; men zou dat vermoeden
wegens de regels:
Opdat 't gheen schier verging door vochticheit en mot
Niet soud' vervallen heel noch eeuwich zijn verrot
15 ) Ik heb dat uitvoeriger aangetoond in het Tijdschr. voor Ned. T.

en L. VI , 304 volgg.
°) Hier als elders in dit hoofdstuk verwijs ik naar mijne Inleiding
voor de laatste uitgave van Breeroo's Werken (Amst. Gebr. Ringer 1890).
67) B. leefde van 1585-1618
68) Het „Spel" is dan ook gemaakt „op 't spreeckwoordt : „Luy,,
Lecker etc.
fi 9 ) Vgl ook vs. 1580: „En de krijgh is ghedaen, soo dat het gheboeft
meest loopt leech."
70) Eene toespeling op de predikanten vinden wij in het 1e Bedr. 1e
Tooneel, waar Schynheiligh aldus beschreven wordt: „Met een lange
mantel met een opstaende bef en een hoedt met dussche breê randen."
In het oorspronkelijke stuk vindt men deze beschrijving van het kostuum
van een zeventiende-eeuwsch predikant niet. (De zin: „Con un certo
mantello stretto, spelato, e the si affibbia dinanzi" wordt zoowat weergegeven door het voorafgaande: „Hy draeght een kael (spelato) kasjack,
dus lang; daer de helft van de knoopen wel af zijn "; vgl. Pietro Aretino
Le Commedie, Milano, Sonzogno, 1875, p. 159) Hooft zelf kijkt even
om het hoekje op het eind van het stuk, waar wij lezen: „En oft ick
er al op paste, soo moght ick er my mee troosten, dat het (n.l. zijne
comedie) niemand verstaen soud, als de man die 't gemaeckt had, trouwen." Deze woorden zijn, evenals hetgeen er onmiddellijk aan vooraf
Hooft ingevoegd; vgl. het oorspronkelijke stuk Atto 'T, Sc. X.X.I.-gat,dor
Sinds ik dit schreef , heeft Dr. Eymael aangetoond, dat er alle reden
bestaat, Breeroo inderdaad voor den berijmer van Hoofts vertaling te
houden (Tijdschr. v. N. T. en L. 14de Deel).
71)In Tijsken van der Schilden vs. 975-1005.
=) Geheel of grootendeels van Hooft zijn in Warenar (ed. Verwijs
(tegen 12 verzen van Plautus) ,-Verdam)vs.2095,36-
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495-520, 650-660, 682-750 (-Aulularia ed. Francken vs. 500--530),
807-836-877, 935-1025, 1026-1040 (Aulul. vs. 697-708); 10411081 (zeer vrij) ; 1250-1483. Slechts weinig is door H. weggelaten.
In het 2de Bedr. le Toon. is de schikking van Hooft beter dan die van
Plautus.
Verkrachten , verkrachten! dits te ver buiten reên" (vs. 939) ;
73
„ik schaem me dat je van me zint eboren" (981) ; „waer zijn mijn zinnen,
't hooft is mijn ontstelt' (1019).
)

71

,

) Vs. 1022-1024.

) Vgl. b.v.: „mee deur Strate Magellanes vaeren" (p. 395 van Hooft's
Brieven III) en dilegucarse; „den elleboogh door de mouwen, het hayr
al door den hoedt" (p. 397) en nuda e cr•uda ; „ het vermaerde Delfs
bier" (p. 403) en le bevande del monte di Brianza; vgl. ook p. 409
„een 's Chravesants kaesjen" etc. en Atto II, Sc. III; p. 431 het liedje
van Slockspeck met dat in Atto III, Sc. X: „Tempo fu etc.; p. 432
(Syn Excell.) ; p. 436 (de Geusen) enz.
%°) Atto I, Sc. 4, 6-8; II, 11-16; III, 1-5, 15; IV, 5-13, 14
(zeer uit de verte gevolgd; V, 9, 11-12.
77)B.v. het 3de Tooneel van het 3de bedrijf, dat grootendeels van H.
is en de aanvang van het 9de Tooneel in dat bedrijf.
78)Bedr. III, 2de Tooneel, Bedr. V, 4de Toon. en 18de Toon.
79)Zoo in de insinuatie ten opzichte van Schynheiligh: „Hy is sov
groot met de klopsusters" (1e Bedr. 1e Toon.) die in het oorspronkelijke
niet voorkomt, terwijl daarentegen de aardige trek: „Che affigge it viso
ia terra, e col brevial sotto al braccio" weggelaten is. 2 0 . In de, door
Hooft ingevoegde regels (1e Bedr. 4de Toon.) : „De geestelijkheidt heeft
verstandt van huwlijcken te maecken, sonderling onder de Catolijcken.
Daer es een seker Heer Schynhailigh, die dus met het hooft op d'eene
schouder gaet" (hier is Hoofts uitdrukking ruim zoo goed als het oor spronkelijke (Sc. VII) : „Ci è tra gli altri un ser Ipocrito, che corrontperebbe la priinavera) 30 . uit Atto Sec. Scena VIII (— 2de Bedr. 7de
Tooneel) is weggelaten wat betrekking heeft op den katholieken eeredienst: Non e pila d'acqua santa, che ella non intorbidi con le dita, nè
predella d'altare, che non logori con le ginocchia etc. Hooft heeft deze
regels vervangen door: „Daer is niet een hoeckjen in huis of sy snoffelt
liet duer, in kaemers, in keucken, in kelder enz.
80)Atto I, Sc. VIII: „Perd. Hai to visto come ripiegó la salvietta
tosto che it padrone disse: not vi riferiremo questa sera alle nozze?
Mal. Il suo niente mangiare stamattina e stato per diluviarsi tutto it
convito." 1e Bedr. 4de Toon.: „op lij ckmaeltij en , op sluiten van huw
bruiloften, op weerreisen is hy overal Govert-in-'t'voorste;-lijcken,op
daer kan hy soo beschej elij ek sijn buick vol stuwen, dat hy sijn kasjack
elcke quartier wis een rifjen utbinden moet; en van drincken, ick sagh
79
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mijn leefdaeghen geen mensch die sooveel laeden kan, sonder droncken
te worden; 't is een groote konst.
Eel. Jae, die hem een koe wel nae Boud doen.''
S') Zelfs vinden wij een enkelen gelijkluidenden regel in eerre passage
van dergelijken aard als in het Moortje (vs. 2585) ..... en de bienen 1I Die binnen ouwt en of, sy willen my niet dienen"; bij Hooft:
„Eu de bienen kunnen 't lijf qualijck over de straet mier voeren."
8 ') Een paar eindrijmen uit het Moortje (vs. 660-661) vinden wij
hier terug: „Nou niet, seyd ick , Giertje äysen, en so kuyerde wy vast
voort Verby de Speck-koopers, by de vreemde Veughel-luy, die villen
my anboort" ; hier : „ ...... Hy vil me an boort ...... en kuyerde
vast voort."
81 ) Poëten-Borstweringh (a° 1619) bl. 189. „La parole sert a 1'homme
pour cacher la pensée" moet een diplomaat gezegd hebben. Onze diplomaat zegt: „dat zij hun kinderen ernstich verboden die plaetsen te
schuwen"; doch men zou al moeten behooren tot de „bitsige Zoylisten
en Momisten", zijne belagers, zoo men hem hier niet wilde begrijpen.
) Pampiere Wereld, p. 225.
85 ) Uit de qua Grieten (a° 1644) Van dienzelfden aard zijn regels als
deze uit Noseman's Hans van Tongen (1644): Leelijck'fof niet leelijck!
irk meender hier soo meenigh staen Die niet vies en sijn, alsser soo
maer wat liefs mach ghebeuren. Elders (Giertje Wouters) : „haddense
alle houten neusen, die 't doen (nl. ontrouw zijn jegens hunne vrouwen)
daer zouden er veel te tellen vallen."
Rs) Door P. de la Croix (1678) ; het stuk is opgedragen; aan Joannes
Antonides.
47 ) Amsterdam 1685; vertoond op de kamer IJver in liefd' bloeyende,
het eerste tooneel.
ss) Een stuk dat er uitziet alsof het vertaald is uit het Fransch.
89) Vgl Asselyn's Werken (ed. De Jagher) bl. 270 b.
90) ,,Och! ik heb het al geladen, dat mijn in 't graf zei sleepera; in
der eeuwigheid en kom ik niet weer op mijn stel" zegt Dieuwertje aan
het slot van het laatste stuk.
91) T. a. p. bl. 250, 262.
92) Dat wij bij Bernagie met iemand, als boer verkleed, te doen hebben,
doet weinig tot de zaak af.
93 ) Zie voor deze en andere bijzonderheden omtrent Bernagie het artikel
van Dr. Worp in Tijdschr. voor Ned. T. en Lett. III, 123 vlgg.
-

IV.
DE OPVOERING').
1. Tooneel; Tooneeltoestel. Mise-en-scène. 2. Tooneelspelers. 3. Het
publiek.

1. Tooneel; Tooneeltoestel; Mise -en- scène.
Tot 1638 werd er gespeeld op de tooneelen van Egelantier, Lavendel en Academie; den derden Januari van dat
jaar werd de eerste Nederlandsche Schouwburg geopend op
de Keizersgraclht bij de Berenstraat; die Schouwburg bleef
gedurende 26 jaar in wezen, werd in 1664 verbouwd en
onderging toen aanzienlijke veranderingen. De inrichting van
het tooneel in Oude Kamer, Brabantsche Kamer en Aca.demie is ons slechts voor een zeer klein deel bekend ").
Waarschijnlijk was die inrichting zeer eenvoudig; overigens
mag men uit onderscheidene tooneelaanwijzingen in stukken
die ter Oude Kamer en ter Academie vertoond zijn, ver
dat deze tooneelen in menig opzicht geleken hebben-moedn
op dat van den Amsterdamschen Schouwburg vóór de verbouwing. Deze Schouwburg is ons beter bekend. Blijft ons
ook nu nog veel duister in de toenmalige tooneelvoorstellin
van de-gen,wijkuostchendblvorm
wijs waarop in die dagen een stuk werd vertoond 3 ).
Wie den Schouwburg van het jaar 1638 binnentrad, kwam
in eene half ovale zaal die meer breed dan diep was; twee
rijen loges (huisjes), de eene boven de andere, omgaven
eene open ruimte (bak); in de huisjes zaten de aanzienlijke
en gegoede burgers, in den bak stond of zat de smalle gemeente ; boven de huisjes bevond zich eene galerij met
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amphitheatersgewijs oploopende banken 4 ). Ter Academie
waren, naar het schijnt, ook op het tooneel zelf eenige
zitplaatsen. Het tooneel lag iets hooger dan de vloer van
den bak; het was, naar het schijnt,, niet zeer diep en had
een vast decoratief. Het voorste zijscherm aan eiken kant
stelde waarschijnlijk een toren voor; in de benedenkamer
van dien toren was, als vanouds, de gevangenis, die voorzien was van een getraliede deur. Links en rechts grensden
deze zijschermen aan eene op pilaren rustende galerij, terwijl
zich in het midden van den achterwand een troon met daar
geplaatst balkon bevond. Deze galerij deed dienst als-boven
plat dak van een kasteel of toren, als tinne van een stads
als verdieping waarop slaapkamers van vrouwen en-murof
meisjes gelegen waren. Door een paar groote gordijnen met
de kleuren der stad (banen van rood, wit en zwart) kon
men den voorgrond van het tooneel scheiden van den achtergrond. Bij de vertooning van een treurspel bleven zij opgeschoven (het waren schuifgordijnen) en werden slechts van
tijd tot tijd dichtgeschoven voor eene korte poos, indien er
eene vertooning moest geordend worden. Werd eene klucht
vertoond , dan bleven de gordijnen gesloten en vormden alzoo
den achterwand van het voortooneel waarop het stukje werd
afgespeeld; de zijschermen stelden dan een paar tegenover
elkaar gelegen huizen voor.
In de middeleeuwen bestond het tooneel uit drie verdiepingen: de bovenste stelde den hemel („troon ") voor; de
middelste de aarde; de onderste de hel. Deze voorstelling
deed nog in de 17de eeuw hare werking gevoelen: nog altijd
dacht men zich den hemel boven het tooneel en de hel
daaronder; menigmaal kwamen de „hemellieden" in een
wolkgevaarte nederdalen tot de menschjes die daar beneden
hunne rol speelden en voeren dan weer, onder zang en
muziek, opwaarts; even dikwijls opende zich onder rookwolken en vlammengloed de grond van het tooneel om de
duivelen of zijne Helsche Majesteit zelf, of geesten van
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vermoorden te laten opstijgen en later weer in te zwelgen.
In pracht en vooral in historische juistheid van kostumes
en décor kon de toenmalige mise -en-scène zeker niet halen
bij de hedendaagsche. Echter onderschat men de mise-en-scène
dier dagen gewoonlijk; de toenmalige regisseurs deden vrij
wat om de verbeeldingskracht van hun publiek te hulp te
komen. In vele stukken stelde het tooneel een plein of
voorhof voor; een zaal of vertrek in een kasteel of paleis;
in andere een tuin of een bosch of eene heide. Voor
den aanleg van dien tuin gebruikte men blijkbaar soms
echte graszoden en groene boomen en liet er eene fontein springen. In meer dan een stuk zien wij in het bosch
of op de heide een put; in Aran en Titus werpt Aran
daarin de lichamen der door hem vermoorde zoons van
Titus; Vondel heeft, misschien in navolging van Rodenburg, op gelukkige wijze van dien put gebruik gemaakt in
zijn Jozef in Dothan 5).
Slaat men een blik in de kasboeken van den schouw
rekening jaar aan jaar door-burgenltmopdh
den handelaar in zijden stoffen ingediend, op een post
van f 50. voor „een geele satijne met silver geborduerde
rock", op de rekening van den zwaardveger en op elders
vermelde stukken eener wapenrusting dan mag men wel
aannemen dat voor de kostumes de noodige zorg werd
gedragen.

De tijd der handeling was in verscheidene stukken de
nacht; vele andere liet men aanvangen vóór den dageraad.
Daardoor had de regisseur gelegenheid zijn voordeel te doen
met de werking van maanlicht en brandende fakkels. Ook
de verschijning van geesten en duivelen — toentertijd een
geliefd motief kon bezwaarlijk op een anderen tijd dan
des nachts geschieden; eene brandende toorts behoorde dan
ook tot de uitrusting van een duivel of een geest. Vele
19
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kluchten spelen eveneens in den laten avond of in den nacht;
de fakkel der tragedie was in de klucht tot een kaars geslonken.
In overeenstemming met het verschil van karakter tusschen
het realistisch en het nieuw-klassieke drama zien wij in de
stukken der laatste soort doorgaans vrij wat minder personen
ten tooneele dan in die der eerste; in de drama's van Hooft,
Vondel en anderen zien wij zelden meer dan een tien- of
twaalftal personages (Palamedes en Grysbrecht van Amstel
maken eene uitzondering) ; in die van Breeroo, Rodenburg,
Jan Vos, Asselijn verschijnen er niet zelden twintig. Echter
moet men rekening houden met de figuranten, de stommen", die vaak niet op de lijst der personages vermeld
staan. Koningen en veldheeren komen, ook in de klassieke
stukken, steeds op omstuwd door een aantal hovelingen of
bevelhebbers; koninginnen en prinsessen worden gevolgd
door een sleep ,,staafjoffers" voorname geestelijken of priesters door een aantal mindere geestelijken; ook aanzienlijke
duivels vertoonen zich gewoonlijk met een stoet van tra
-wante.
Op schikking en groepeering der zich ten tooneele bevindende personages werd blijkbaar wel gelet. Zoo zien wij
in Lucifer en Jozef in Dothan een aantal der spelers in een
kring gezeten; in Baeto eene groep van slapenden, waar
baar met het lijk van Rijcheldin het middelpunt-vane
vormt; in Salomon zijn eenige jonge meisjes en jongelingen
bezig de kerk van Astarte te versieren met kransen van groen
en festoenen; eene schare van maagden begeleidt de in 't
wit gekleede Polyxena naar een met linnen bedekt, met
bloemen bestrooid altaar; in Samson trekt een „ommegang"
het tooneel rond: schutters voorop marcheerend op de maat
van bommen en fluiten, bazuinen en trompetten; dan priesters bekranst met eikebláren ; koorzangers zingend onder
begeleiding van vedel en schalmei; de blinde Samson met
zijne bewakers; toorts en wierookvat gedragen voor het beeld
;
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van den god Dagon; de Aartspriester met vorsten en grooten
besluit den stoet.
Het plastisch element eener tooneelvoorstelling werd niet
weinig versterkt door de zoogenaamde vertooningen: tableauxvivants , „levende beelden" zooals Brandt ze noemt , die aan
het slot van een bedrijf of een tooneel vertoond werden ter
opheldering of opluistering van de voorstelling. Waar men
vreesde dat de vertooning zelve niet duidelijk genoeg zou
spreken, werden door een „vertoonder" eenige verzen uitgesproken ter toelichting.
Onder de vertooningen werd niet zelden muziek gemaakt
en soms een lied gezongen. Muziek, zang en dans vormden
ook buitendien een gewichtig bestanddeel der toenmalige
tooneelvertooningen. Een paar maal vinden wij vermeld dat
aan het eind van een tooneel of een bedrijf een muziekstuk
werd uitgevoerd; in de stukken van Rodenburg, vooral in
die van Krul, werd veel gemusiceerd. De komst van een
aanzienlijk personage werd waarschijnlijk aangekondigd door
tromgeroffel en trompetgeschal of door de tonen der bazuin.
Hare voornaamste beteekenis had de muziek echter als
draagster van den zang. In de meeste kluchten en in vele
tragi-comediën en treurspelen werden liederen of reien gezongen. In de stukken van Breeroo wemelt het van liedjes,
maar ook in die van Rodenburg en Starter zijn zij talrijk;
in Gr-anida , Ithys en andere stukken ontbreken zij niet. De
reien werden altijd gezongen; of daarbij altijd een „musijkstuk
met 4 partijen" werd uitgevoerd, gelijk in Vondels Gebroeders,
weten wij niet. In vele stukken, in eene enkele klucht , werd
gedanst. Zeker zullen de dansen die in Costers Ithys door herders
en herderinnen , in Rodenburgs Mays -Spel door boeren en
boerinnen werden uitgevoerd, wel verschild hebben van den
dans der Salii in Polyxena en dien der priesters in Palamedes;
op de bruiloft in de klucht van Jan Saly heeft men misschien een rondedans uitgevoerd om de bruyd te bedde te
dansen", de dans der heidensche goden en godinnen in
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Salmoneus zal daarentegen meer op eene Spaansche pavane
hebben geleken s). Doch zoolang wij Beene geschiedenis van
den dans in Nederland hebben, moeten wij ons hier tot
gissen naar den aard dier dansen bepalen; trouwens ook
van de muziek die in sommige stukken werd gespeeld en van
de melodieën der reien is ons weinig bekend.
Naar het schijnt, werd in de tweede helft der 17de eeuw
de klucht als nastukje wel eens vervangen door een ballet
of arlequinade 7 ). Misschien zijn het vooral deze en dergelijke dansen geweest, welke de verontwaardiging opwekten
van Jacob Koeman , den schrijver van het gerijmde strijdschrift Schouwspels Beschouwing en van Dominus Wittewrongel, die in zijne Oeconomia Christiana zoo hevig uitvaart
tegen de „geyle ende ongeschickte Dansseryen" die op het
tooneel plaats vonden.
Gedurende de eerste helft der 17de eeuw was men het,
wat de inrichting van het tooneel en den tooneeltoestel
betreft, bewust of onbewust, eens geweest met Aristoteles
waar deze zegt: dat het zien vertoonen van een stuk wel
veel indruk maakt op de gemoederen, maar dat het met
de kunst niets heeft uit te staan en niet behoort tot het
wezen der poëzie; dat de tragedie het wel kan stellen zonder
vertooning en acteurs en dat de toebereidselen tot eene ver tooning meer den kleermaker en den machinist aangaan dan
den dichter 8 ).
Toen in het jaar 1664-1665 de Schouwburg geheel ver
werd dat anders. Naarmate het peil der stukken-bouwdas,
zelve daalde, ging men zijne kracht meer en meer wijden
aan de opvoering; de verhouding tusschen de waarde der
vertoonde stukken en die der mise -en -scène werd in de
tweede helft der 17de eeuw meer en meer het tegenover
wat zij in de eerste helft was geweest: het-gestldvan
tooneel werd ruimer; men schafte fraai beschilderde, be-
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weegbare zij schermen aan; zes kleine zinkluiken en één
groot; twee hemels"; eene zee; allerlei „vliegwerken" met
behulp waarvan men personen, gedrochten, wagens en andere
dingen over het tooneel en opwaarts kon bewegen. Men kon
allerlei moois laten zien: „paleysen , steden, dorpen, zalen,
landschappen, hoven, bossen , rotsen, bergen, duynen,
stranden, zeeën, Hemel, Hel, met hun behoorlijk gezwier
van allerley Geesten, Dieren, Vogelen, Visschen etc....."
maar mooie stukken niet!
De leden van Nil Volentibus trachtten wel het peil der
dramatische kunst te doen rijzen,, maar het baatte weinig.
Het mooie decoratief was er nu eenmaal; het zou zonde
geweest zijn het niet te gebruiken en het was hunne schuld
niet, dat zij in die mooie lijst geen beter stukken konden
plaatsen. Toen de Regenten der Godshuizen later het beheer
der geldmiddelen in handen kregen, toonden zij zich, naar
het schijnt, schriel, vooral waar het de aanschaffing van
nieuwe kostumes gold 9 ). Ook toen de Schouwburg in 1681
verpacht werd en na 1688 door een paar Directeuren namens
de Regenten bestuurd werd, bleven stemmen uit het publiek klagen over onvoldoende decoratiën en kostumes 10 ).
Dat de leden van N. V. A. geene kosten spaarden om
hunne eigen „magere stukken met kracht van toestel, kostelijke kleederen en de beste personaadjen" 11 ) uit te voeren
— _daarvan kan men hun bezwaarlijk een verwijt maken;
zij moesten roeien met de riemen die zij hadden. Erger
was, dat zij zich vergrepen aan het werk van Vondel: dat
zij een stuk van Vondel behandelden alsof het een van hunne
eigene ware geweest en in 1685 Faëton opdirkten met
,,zangen, danssen, konstwerken en vertooningen" 12 ).
Indien Jan Vos zich in zijn graf heeft omgedraaid, toen
hij vernam wat Pels van hem dorst schrijven in zijn Gebruik en Misbruik des Tooneels, dan is hij bij deze vertooning
van Faëton stellig weer in zijn postuur gekomen.
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2. Tooneelspelers.
In den aanvang der 17de eeuw en ook nog later, werden
de stukken vertoond door de leden der onderscheidene Rederijkerskamers. Dat blijkt o. a. uit Breeroos klacht over de
oneenigheid der leden van de Oude Kamer, die veroorzaakt
werd ook doordat de rollen niet behoorlijk verdeeld werden ,
en doordat velen geen genoegen wilden nemen met de rol
die men hun opdroeg 13 ). Naast deze liefhebbers vond men
echter, evenals gedurende de middeleeuwen, spelers van
beroep.

In het midden der 17de eeuw (1654-1655) zien wij een
reizend Hollandsch tooneelgezelschap onder Jan Baptist van
Fornenburg voorstellingen geven te Hamburg en Altona, waar
zij o. a. stukken van Hooft en Breeroo vertoonden 14 ). Ds.
Wittewrongel breekt den staf overde „goddeloose Comedianten ende Landt -loopers , die op alle plaetsen (daer sy maer
van de Overicheden consent ende toelatinge verkrijgen) in
de Publijcke Marckten ende Kermissen , hare Schouw -Tooneelen oprichten ende met hare gedruckte Biljetten de dwase
menschen tot hare plaetsen noodigen ende (het kenschetst
de economische begrippen dier dagen) eenera grooten schat
tot merckelick nadeel van de ingesetene , uyt de respectieve
Steden wechnemen" 15 ). Jan Vos maakte een puntdicht op
een reizend tooneelspeler:
Een reizendt speelder heeft gemeenschap met de winden,
Men ziet hem overal: maar by is nergens thuis
enz. 16 ).

Hoe lang deze beide soorten van spelers naast elkander
bestaan hebben en wanneer op het tooneel van den Schouwburg de liefhebbers voorgoed vervangen zijn door tooneelspelers van beroep, is eene vraag waarop wij door gebrek
aan gegevens geen afdoend antwoord kunnen geven. Ter
Academie en in de Musyck -kamer van Krul zullen de leden
nog wel als spelers zijn opgetreden; misschien heeft de
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stichting van den eersten Schouwburg in 1637 ten gevolge
gehad, dat het spelend personeel langzamerhand meer en meer
uit tooneelspelers van beroep werd samengesteld. Overigens
moet men de scheidingslijn tusschen deze beide categorieën niet
al te scherp willen trekken. Ook de tooneelspelers van beroep
oefenden in de 17áe eeuw meerendeels nog een ander bedrijf
uit; werd men vroeger rederijker uit liefde of neiging voor
wetenschap en kunst, zonder daarom zijn eigenlijk beroep
te laten varen — in het tweede vierdedeel der 17de eeuw
zullen sommigen die neiging voor het tooneel gevoelden,
getracht hebben eene plaats te verwerven onder de tooneelisten van den Schouwburg, al bleven zij bovendien nog een
ander beroep uitoefenen. Sommige reizende tooneelspelers
hebben zich waarschijnlijk, het zwervend leven moede, ge vestigd en een vast emplooi gezocht. Zoo lezen wij dat een
drietal acteurs uit de tweede helft der 17de eeuw: Jacobus
Sammers, H. Koning en diens zwager Daniel Admiraal
vroeger reizende tooneelspelers waren; waarschijnlijk in den
tijd vóórdat zij zich aan den Amsterdamschen Schouwburg
verbonden hadden 17 ) ; Jan Baptist van Fornenburg, dien
wij omstreeks het midden der 17de eeuw met een gezelschap
Hollandsche Tooneelisten in Duitschland zien , zal wel dezelfde zijn als Jan Babtist die in eene vertooning van Vondels Gebroeders waarschijnlijk te Amsterdam de rol van Joab
speelde.

De klacht van den beroemden tooneelspeler Van Zjermez
tot Joan Huydecoper, waarvan - wij vroeger melding maakten 18 ) , doet ons reeds vermoeden dat de maatschappelijke
omstandigheden der meeste tooneelisten niet schitterend
waren; het weinige dat wij omtrent deze zaken weten, bevestigt dat vermoeden. De tooneelspelers werden betaald
per voorstelling. Van Zjermez die het hoogste honorarium
kreeg, verdiende eiken speelavond vijf gulden; de overigen
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ontvingen van f 1. tot f 3.— per avond; in den aanvang
(vóór de verbouwing van den Schouwburg) speelde men
gewoonlijk twee maal 's weeks en in den nazomer drie maal;
na 1664 werd bepaald dat er minstens 90 speeldagen in
het jaar zouden zijn. Kapitalen vielen er voor de tooneelspelers dus niet te verdienen, ook al houdt men rekening
met het verschil der geldswaarde van toen en nu, en liet
is alleszins begrijpelijk dat zij trachtten er iets bij te
verdienen. Sommigen waren tevens balletdansers of zangers 19); anderen , als Jan Lemmers, Adam Carels (van
Zjermez) , Isaac Vos, Noseman werkten voor het tooneel.
Deelden ook niet allen het lot van Isaac Vos die, tot
armoede vervallen, stierf in het Gasthuis de meesten
hunner bleven staan op de laagste sporten der maat
Moesten wij gelooven wat Brandt-schapelijkdr.
dat
de Schouwburg nu bestaat in zes
schrijft in 1649:
Regenten (aan wie de bestiering van 't werk staat) en in
eenige toonneelspeelders, die, om jaargelden, de speelen
tweémaal ter week op het toonveel brengen, die ten mees
nooit letteren, als in haar rollen gezien hebben" 20 -tendl
dan zouden wij al een zeer lagen dunk van, de algemeene
ontwikkeling der toenmalige tooneelspelers krijgen; doch
waarschijnlijk is deze voorstelling overdreven; zij kan in allen
gevalle niet gelden voor diegenen welke boekhandelaars
waren of tooneelstukken vervaardigden.
Dat Brandt laag neerzag op de tooneelspelers zijner dagen,
blijkt in allen gevalle duidelijk genoeg. Hij was niet de
eenige die zoo dacht. Mijne Heeren van den Gerechte, die
tooneelspelers en dienstboden op eene lijn stelden, gingen
hunne deftige medeburgers hierin voor. In een reglement
tot handhaving der orde in schouwburgzaken, lezen wij o. a.
dat in gevalle (de Acteurs en Actrices hunne contracten ")
quamen te verbreeken, haaren dienst te quiteren, of zig
met andere, om elders te speelen, te engageren, tegens
deselve sal werden g eprocedeert , als men tegens Dienstbo)
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den, die uyt haar huur loopen, of sig andersints ongeregelt
aanstellen, gewoon is te procedeeren" "').

Van de meeste tooneelspelers dier dagen is ons weinig
bekend: Herman lit, Triael Parker, Paulus Pierson, Jan
Lemmers, Isaak Verbiest, Jacobus de Ville, Isaac Vos,
Thomas de Keijser en Jan Babtist, die bij eene vertooning
van Vondels Gebroeders als „personagiën" genoemd worden,
waren , naar het schijnt, in het midden der 17de eeuw werkzaam; van het leven en het talent der meesten weten wij
zeer weinig 22). Even weinig weten wij van eenige andere
acteurs die in de laatste helft der eeuw de planken van den
Schouwburg betraden: degenen die in 1689 „onze voorgaande
voortreffelyke Speelers" genoemd worden: Adriaan Bastiaansz.
de Leeuw, Kornelis Laurensz. Krook, Henrik van Akersloot,
Jeuriaan Baat, Abraham Hendriksz Blank, Jakobus Sammers" 23 ). Een hunner tijdgenooten Enoch Krook wordt een
leerling van Professor Francius genoemd, die op zijn beurt
weer de welsprekendheid van Adam Karels had geleerd;
deze Krook kwam in 1677 aan den Schouwburg. Verder
worden nog de familiën Nozeman, Benjamin, Petiet, en de
acteurs Koning, Rigo en Brinkhuyzen vermeld 24).
Slechts van een paar hunner weten wij iets meer dan hunnen
naam. Adam Karels van Zj ermez 25 ) was misschien de beroemd
zijner eeuw. Zijn vader zou een edelman uit-steonlpr
het Doorniksche zijn geweest en Charles de Vangermez hebben
geheeten; hij zelf, minder voornaam, was eerst barbier later
boekhandelaar s ). Hij bewerkte een drietal tooneelstukken,
waarschijnlijk alle vertalingen 27). In 1647 sprak hij Brandts
lijkrede op Hooft in den Schouwburg uit; na zijn dood werd
hij door Professor Francius in eene redevoering met loftuitingen overladen; Francius zelf erkent de kunst der wel
te hebben geleerd.
-sprekndhivam
Weinig minder bekend dan Van Zjermez was zijn tijd"
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genoot Jan Pietersz. Meerhuysen, bijgenaamd Jan Tamboer.
Hij had dien bijnaam te danken aan het ambt door herti
bij de Schutterij bekleed. De gedrukte uitnoodiging tot bij
zijner begrafenis leert ons dat hij bij zijn leven-wonig
„kunstkooper, , acteur van de Amsterdamsche Schouwburg
en Tamponistus van de Burgery onder den E. Heer Kapitein
Nicolaes Pancras" is geweest 28 )• Zijn portret vertoont ons
een innemend onweerstaanbaar vroolijk gelaat dat ons doet
denken aan de lustige facie van Frans Hals. In de herinnering des volks leefde hij voort als Jan Tamboer. Naar
het schijnt, behoorde hij tot de rijmelaars die poëzie op bestelling leverden; als zoodanig leeren wij hem ten minste
kennen uit eene anecdote die voorkomt in een vroeger
door ons behandeld bundeltje 29 ). Wij lezen daar dat hij eens
een bezoek ontving van drie Moffen; zij vroegen of hij een
bruiloftsdicht voor hen wilde maken , „en dewyl hy veelerhande Rollen en klugten en Commedien in 't hooft had,
zo schreef hy haar met 'er haast een hondert regels voor".
Gelijk men weet, werden gedurende de eerste helft der
17de eeuw de vrouwerollen door mannen vervuld; de Hol-

landsche eerbaarheid gedoogde nog niet dat eene vrouw of een
meisje op de planken verscheen. Toen dan ook omstreeks
1645 vreemde comedianten hier voorstellingen kwamen geven
waarin vrouwen medespeelden, werd dit door sommigen afgekeurd. Desniettegenstaande vinden wij in 1652 melding
gemaakt van de tooneelspeelster Adriana van den Berg, in
1655 van de actrices Adriana Noseman (misschien dezelfde
Adriana, na haar huwelijk met den acteur Nozeman ?) ,
Elisabeth Kalbergen en Susanna Eekhout 30 ). Echter bleven,
naar oud gebruik, ook mannen de vrouwerollen vervullen.
Dat men voor zulke rollen mannen of jongelingen koos wier
stein en gestalte hen daartoe geschikt maakten, spreekt
vanzelf; het wordt bovendien bevestigd door deze plaats
uit het vroeger genoemde stuk van Gramsbergen:
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Snipsnap.
— — Laat zien, jy: Thisbe.
Po fjoel.. Niet moogelijk. Neen, dat komt zoo niet wel.
—

—

—

—

—

Hy het ommers gien Vrouwe-stem, noch hy zou zijn acten
niet wel beleggen.

Zoo zien wij in de meermalen genoemde vertooning van
Vondels Gebroeders de rol van Rispe vervuld door Isaac
Verbiest en die van Michol door Jacobus de Ville. Vooral
de acteur De Bray dien wij tot nog toe niet noemden, schijnt
uitgemunt te hebben in vrouwerollen ; ten minste indien
wij Tengnagel mogen gelooven die van hem zegt:
Daer 's de Bray die 't al verbeelde,
Joffer, Hoer of Koningin.
Trots, als Keyzer Keyzer speelde,
Spee]de hy voor Keyzerin 31 ).

Somtijds traden ook vrouwen op in mansrollen: zoo
speelde Adriana Noseman in Herdoopers Aanslag op Amnsterdam voor bode; Susanna Eekhout in datzelfde stuk voor
verklilkker; in de klucht van de Aardige Colicoquelle vervulde
de laatstgenoemde actrice de rol van paadje ).
Tot het vaste personeel van den Schouwburg behoorde
ook de souffleur, , boekhouwer" zooals men hem met een
aardig woord noemde. Oudtijds zal wel een der kameristen
die rol vervuld hebben; wanneer men een vasten souffleur
heeft aangenomen, weten wij niet. Aan welke vereischten
een goed souffleur moest voldoen, leeren wij uit Gramsbergens Kluchtige Tragoedie:
Get, Mr. Spillebien, jy moet ons een gauw Boekhouwer wezen,
Want jy bent van kindsbien gewent wel te pronunceeren en zoo perfekt
Trots eenige Veurzanger 33 ).
[te leezen,

Van de rollen waarin sommige bekende acteurs en actrices
optraden, weten wij althans iets; weinig van de wijze waarop
zij die vervulden.
Uit de rolverdeeling in het jaar 1658-1659 blijkt dat
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sommige acteurs alleen of vooral ernstige , andere hoofdzakelijk komische rollen vervulden. Van Zjermez b.v. treedt
gewoonlijk in ernstige rollen op: hij speelt een Boosen
Gheest in Herdoopers Aanslag op Amsterdam, den Cid in
,Heemskerks vertaling van Corneille's stuk, Titus in de tragedie
van Jan Vos, Daifilo in Granida, Herman van Woerden in
Gerard van Velzen , Torquatus in het stuk van Brandt, den
Bode in Gysbrecht van Amstel, David in Gebroeders, Salomo
in Vondels stuk van dien naam. Lang niet zoo vaak treedt
hij in een komisch stuk op; waar hij het doet, vervult hij
een der mindere rollen of eene rol die niet bij uitstek komisch is: Frederick in Het Moortje, Ritsaert in Warenar,
een Schout in Lichte Klaertje, Andries Pels in den Spaenschen Brabander.
Het emplooi van Heere Pietersz 34 ) , een acteur dien wij
in dit speeljaar voor het eerst ontmoeten, was vrijwel gelijk
aan dat van Adam Karels: ook hij treedt op vooral in tra
heldenrollen: Sigismund in Calderons bekend stuk,-gischeof
Bayaset in Tamerlan (van Serwouters) , de Graaf in den Cid,
Aran in het stuk van Jan Vos, Jozef in So f ompaneas , Ithobal in Salomon, Tissaphernes in Granida, de titelrollen in
Hoofts Gerard van Velzen en Vondels Gysbrecht van Amstel;
in Het Koortje vervult hij eene rol die niet juist komisch
is: die van Ritsaert (een „premier amoureux" zouden wij
in Costers Teeuwis de Boer heeft hij de onbezeggen) 35
teekenende rol van den Rederijker, eene rol die volstrekt
niet komisch is.
Daarentegen- trad Jan Meerhuijsen bijna uitsluitend op in
komische rollen: in de Herdoopers Aanslag speelt hij voor
bultenaar; hij is Robbert Leverworst, Pekelharing, Malle
Jan Tot, Dronken Hansje, Stijve Piet in de kluchten van
dien naam; Robbeknol in den Spaenschen Brabander, Rijkert
in Warenar, Hopman Roemer in Het Moortje, Joncker
Barent in Teeuwis de Boer. Slechts een paar maal treedt
hij in treurspelen op en dan in eene rol die hem paste:
)

,
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zoo speelde hij den ruwen spotter Simeon in Jozef in Dothan,
den toovenaar Timon in Gerard van Velzen. In Vondels Gebroeders vervulde hij, sprekend namens de overige broeders, de titel
deze rol is hier echter, gelijk in meer stukken, geenszins-rol;
de hoofdrol. In de kluchten zien wij hem natuurlijk dikwijls optreden. Ook Meerhuijsens vriend Isaac Vos had het emplooi van
komiek of „geck" gelijk men zich toen minder fijn uitdrukte;
echter vervulde ook hij wel eens eene onbeteekenende rol in een
stuk van Vondel , zooals die van Mephiboseth in Gebroeders 36),
De meeste acteurs zullen waarschijnlijk zoowel komische
als ernstige rollen hebben vervuld. Zulk een veelzijdig speler
was Jilles Noseman; hij speelt alles: Tamerlan in het stuk
van dien naam en Peekelharing in de kist; hij is Philippus,
koning van Siciliën, Saturnius in Aran en Titus, de Koning
in den Cid -- maar ook Johannes in de zingende klucht"
van dien naam, Jurriaan in zijne eigen klucht van Lichte
Klaertje en de Mof in de klucht van Isaac Vos; nu eens is
hij Potifar,, Graef Floris of Arent van Amstel dan weer
Pen en inck in de zingende klucht" van Sulleman, Floris
Harmensz de hondenslager in den Spaenschen Bra bander of
Teeuwis de Boer in het kluchtspel van Coster.
De drie genoemde actrices zijn eveneens van alle markten
thuis: zij heeten soms Aeltje de meyt of Jrijn Floris, 't
buerwijf" maar bij eene andere gelegenheid Aurora, Rosaura,
Diana , Roxana, Casandra , Astrea; zij spelen Chimène en
de Infante in Corneille's Cid , Sidonia in Vondels Salomon ,
Jempsar in Jozef in Egypte, maar ook Dorilea de herderin,
Lichte Klaertje, „eene boerin", Jannetje of Pleuntje uit de
eene of andere klucht.

Geene kunst is zoo vergankelijk als die van den tooneel
wonder dat wij zoo weinig weten van de kunst-spelr;gn
der vroegere tooneelspelers. Zelfs waar, gelijk in de 18de
eeuw, de bronnen rijkelijker vloeien, kunnen wij ons slechts
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bij benadering eene voorstelling vormen van de vroegere
tooneelspeelkunst.
Uit eene plaats in de reeds genoemde Kluchtige Tragoedie
kunnen wij opmaken op welke deelera eener opvoering vooral
gelet werd. Spillebien de „boekhouwer" zegt tot den boer
Mieuwes die tot „Excellentie" is verheven: Wat docht zijn
Excellentie van onze toestel, van onze uitspraak en van onze
active mijnen ?" en later tot zijne medespelers:
Kom, nou bennen wy kompleet, 't Za binnen! en geestig geparzoneert;
Maar elk maakt dat hy zen Rol te degen en zonder haperen pronunceert.

Wat de toestel was, hebben wij gezien. Dat men veel
waarde hechtte aan goede uitspraak en voordracht (pronunceeren) blijkt op meer dan eene plaats. Op den Rederijkerswedstrijd die in 1613 door de Kamer de _Lavendel werd gehouden, was een prijs uitgeloofd ook voor „het beste prononcieren". In een stukje van Coster Niemant ghenoemt
niemand gheblameert (1620) zegt Academie tot Bedroch die
hare diensten komt aanbieden (vs. 153-154):
Nu spreeckt dan een ghedicht en toont ons eens u aart,
Opdat wy oord'len of ghy dit Toneel zijt waardt.

Tengnagel prijst de voordracht van Mostaert , den secretaris van Amsterdam 37). Van Zjermez schijnt in dit opzicht
te hebben uitgemunt; Anslo getuigde van hem
— — -- — zijn tong altijt zoo droef en wel ter taal
Doet schreyen al het volk en barsten steen en staal 38).

Sommigen waren blijkbaar van oordeel dat Thomas de
Keijser hem naar de kroon stak 39).
Ter zijde's zijn bij Rodenburg veelvuldig. In zijne Jaloersche Studenten b.v. vinden wij deze tooneelaanwijzing: Dit
spreeckt hy ronder dat het Cardenio hoort"; in 't Quaedt syn
Meester loondt dergelijke aanwijzingen als: „gesproken dat het
de Dienaer niet hoort" of „vert stil gezeyt". Ook waar tooneelaanwijzingen ontbreken, zijn toch stellig sommige regels „ter

303

zijde" gesproken 4 °). Uit den aard der zaak kunnen wij ons
ternauwernood eene voorstelling maken van hetgeen in Gramsbergens stuk genoemd wordt: de active mynen, eene uit
waaronder men waarschijnlijk de houding, het-druking
gaan en staan en de gebaren verstond. Ook al bezaten wij
meer tooneelaanwij zingen als deze uit Rodenburgs Vrou
Jacoba: „Hertoch Philips leunt op sijn (n)arm; hebbende
de hant onder 't hooft seer bedroefdelUck" dan zou ons
dat bezit nog niet veel baten.
Niet geheel duidelijk is mij wat men toentertijd bedoelde
met het parsoneeren; misschien verstond men daaronder grimeering en kostuum 41 ).

Naarmate in den loop der 17de eeuw het beroep van
tooneelspeler langzamerhand met andere beroepen gelijkgesteld werd, naarmate zich langzamerhand een stand en
geslachten van tooneelspelers vormden, die hunne kunst
met ernst en toewijding gingen beoefenen — werd ook de
verhouding tusschen acteurs en publiek eenigermate gewijzigd. In kluchten en blijspelen uit de eerste helft der 17de
eeuw vindt men talrijke voorbeelden van eene gemeenzaamheid tusschen acteurs en publiek die de eersten toeliet zich
van tijd tot tijd rechtstreeks tot het publiek te richten, hetzij
om hun eene of andere tekortkoming onder het oog te brengen
of wel om eene aardigheid ten beste te geven 42). In de
klachten en blijspelen uit de tweede helft der eeuw herinner
ik mij niet zulke voorbeelden te hebben aangetroffen. Komen
zij daar inderdaad niet voor, dan zou men daaruit mogen
opmaken dat, ook volgens de opvatting der tooneelschrijvers,
de afstand tusschen acteurs en publiek grooter werd.
3. Het Publiek

43

).

Het Amsterdamsch schouwburgpubliek was ook gedurende
de 17de eeuw samengesteld uit de onderscheiden klassen
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der burgerij: men zag daar, naar oud gebruik, den Magistraat 44); de notabelen der stad, „eerwaardigh e Heeren,
eerbare Vrouwen en vrome jonge lieden"; maar evenzeer
het „klootjes volck van de vesten of uyt de slopjes", want
de toegangsprijs was aanvankelijk laag (f 0.1 2 5 f 0.15) ,
al zal die na 1637 misschien verhoogd zijn. Dat ook jonge
meisjes de voorstellingen der Rederijkers bezochten, blijkt
ons o. a. uit de vroeger vermelde mededeeling van Rodenburg, dat sommige „treffelycke mannen" hunne dochters liet
bijwonen van tooneelvoorstellingen verboden hadden en uit
Breeroos klacht dat de „deuchtrijke juffertjes" de vreemde
tooneelisten naliepen in plaats van den Egelantier te bezoeken; Tesselschade zagen wij bij de vertooning van Lucelle,
ook toen in 1645 Brandts Peinzende Torquatus gespeeld
werd, was zij onder de toehoorders 45); Rodenburg droeg
een zijner stukken op aan „d'Eerbare kunstlievende en ver nuft-rijcke Juffrouw Aleta Quekels, die de Oude Kamer van
tijd tot tijd kwam „vercieren met H. E. verzellingh"
Kunstliefde zal wel niet de eenige beweereden
der Joftn
f en knechtjes" zijn geweest om de vertooningen der
Rederijkers en later die in den Schouwburg te gaan bijwonen;
men ging naar de tooneelvoorstellingen, evenals naar de
kerk, ook om te zien en gezien te worden. Heemskerk geeft
omstreeks 1626 in zijne naar Ovidius gevolgde Minnekunst
de vrijers dezen raad:
—

46).

Maer wilt voor alle dingh besoecken de Toonneelen
Waer dat ghy hebben kond 't gesicht en keur van veelen,
Daer sult ghy vinden 't geen sal wesen minneas waert
En waer ghy wenschen mooght te wesen mee gepaert

(Gelijk mieren of bijen)
Soo siet men 't Maeghde-rey (van dees of die ghebeden)
G epronckt en op-getoyt na sulcke spelen treden
Sy komen om te sien en om gesien te zyn 47 ).

De jonge meisjes uit de lagere standen ontbraken er niet,
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ook deze waren vaak in gezelschap van haar vrijer; zoo zien
wij hier Barber en Teunis die ons door Breeroo met zijne
gewone verve geschetst worden in Griane:
Barber en Teunis die lief oogen en warpen mekaar om 't sierst
In om hum gien blaeuw oogh te smijten, so kauwt syt ierst.

Ware het maar bij „lief-oogen" gebleven! doch dit deel
van het publiek deed nog wel andere dingen: zij rookten,
schreeuwden, gooiden elkaar met schillen en verdrongen
elkander 48 ). Het teekent de toestanden dier dagen dat men
noodig achtte in den eersten Schouwburg, naast de deur die
toegang gaf tot het portaal, een paneel aan te brengen waarop
in gouden letters Vondels waarschuwing gelezen werd:
Geen kint den Schouburgh lastigh zy,
Tobackpijp,, bierkan , snoepery,
Noch geenerlei baldadigheit.
Wie anders doet, wordt uitgeleyt.

Dat men die waarschuwing ter harte heeft genomen, mag
betwijfeld worden, indien men er op let, dat mijne Heeren
van den Gerechte" nog in 1687 noodig achtten te gelasten : dat niemand eenig geraas, getier of eenige andere
baldadigheid, hetzij met actiën of woorden, in de Schouburg
sal mogen maken" 49).
De houding van het publiek in de huisjes" zal waar
wel bedaarder zijn geweest, doch daarvan weten-schijnlk
wij niets 0 ). Echter zullen ook zij wel eens, evenals het
publiek in den bak, behoefte hebben gehad aan een of andere
versnapering: in 1696 werd den kastelein opnieuw toegestaan bier en orange- appelen" te verkoopen, gelijk van
ouds gebruijkelijk is geweest"; blijkbaar hadden deze ver
voor menigen schouwburgbezoeker haar-snaperigd
smaak verloren , want in dezelfde instructie leest men ook
een verbod van „Chocolate , eenige andere Liqueurs off Confituren op de Schouburg te vercoopen off te brengen" s').
'
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Blasé was dit publiek zeker niet. Menig staaltje van de
teerhartigheid der toeschouwers wordt ons door geloofwaardige getuigen medegedeeld. Het publiek stortte tranen,
wanneer de kleine Astianax door Ulysses van den torentrans
omlaag geworpen werd, wanneer Jeptha zijne dochter Ifis
doodde 52 ). Trots en aandoening zullen Breeroos borst hebben
doen zwellen , toen hij onder de vertooning zijner Lucelle
zag , hoe soms „zilveren parelen" ontgleden aan Tesselschades
„blijde oogen" 53)
Ook in de tweede helft der 17de eeuw getuigen Pels en
zelfs een „tooneelvlegel" als Koeman, dat de toeschouwers
van tijd tot tijd zeer aangedaan waren 54).
Aan deze ontvankelijkheid en vatbaarheid voor indrukken
paarden zij een over 't algemeen weinig ontwikkelden
smaak; het publiek dier dagen had, evenals het tegenwoordige,
een struisvogelmaag. Slaat men een blik in het repertoire
van den Schouwburg gedurende het speeljaar 1658-1659
dan vindt men allerlei: stukken van Hooft , Vondel, Breeroo
en Ooster, maar ook van Tengnagel , Serwouters, R )denburg, Krul, Jan Vos, Dullaart, Kodde; vertaalde stukken
van Calderon, Lope de Vega, Corneille, Racine ontbreken
niet. Zoo was het ook in vorige jaren geweest 55 ). Echter
bleven spektakelstukken ook toen het meest in trek. Rodenburg blijft lang in den smaak vallen ; nog in 1720 getuigt
Bidloo dat hij in zijne jeugd een dier spelen „met alge
behagen" had zien vertoonen 56).
-rne
De stukken die in het vermelde speeljaar, blijkens de
ontvangst aan entrée's, den meesten toeloop hadden, waren
De Herdoopers Aanslag op Amsterdam en Aran en Titus;
toch waren die beide stukken waarlijk niet nieuw, zij gingen
hun vierde lustrum in en waren ongetwijfeld dikwijls vertoond. In 1660 , toen zeven stukken van Vondel te zamen
23 opvoeringen beleefden, werd het onbeduidende stuk van
R. Bontius Belegering en ontzetting der Stadt Leyden 21
maal vertoond 57 ) ; Jan Vos had het dan ook voorzien van
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vijf groote vertooningen en zeker zal de stof velen aangetrokken hebben.

Het bestaan van een vasten Schouwburg , het vertoonen
van vele goede stukken, het spel van bekwame acteurs
moeten gedurende de laatste helft der 1 7d eeuw langzamerhand een gunstigen invloed geoefend hebben op de vorming van het schouwburgpubliek. Men mag dat vermoeden,
al kan men het niet bewijzen 58). Slechts enkele feiten ko-

men dat vermoeden steunen.
Wij hooren de mannen van N. V. A. in 1669 eene scheiding
maken tusschen „kenneren" en „onkundigen" onder het publiek en het dilemma aanwijzen waaraan ook de meeste hedendaagsche schouwburgdirectiën niet kunnen ontsnappen:
de eischen der kas of de eischen der kunst 59 ). Blijkbaar had
de toenemende beschaving en ontwikkeling, te zamen met
de bovengenoemde oorzaken, een scherper scheiding gemaakt
tusschen de onderscheidene deelen van het vroeger meer
homogene publiek. De smaak voor tooneelspel werd ook
gedurende de tweede helft der 17de eeuw in jongens en
meisjes gewekt of ontwikkeld door vertooning van een schooldrama of ander stuk. Zoo zegt Pels, na gesproken te hebben
over het vertoonen van Latijnsche en Grieksche drama's
„door de kinderen der voornaamste onzer stad" , dat dit „ook
vóór en na dien tijd" (dien van Hooft) in onze moederlyke
taale door jongelingen van aanzienlyke burgeren gedaan is" 60).
In 1664 wordt eene opvoering van Medea vermeld waarin
de rollen van Medea en Creusa vervuld werden door een
paar dochtertjes van Dr. Franciscus van den Enden" 61).
De kunst van acteurs als Herman Koning en Thomas van
Malsem maakte indruk ook op het publiek dat waarschijnlijk
niet in „de huisjes" zat. De beroemde acteur Corver vertelt
ons van eene tachtigjarige vrouw wier vader koster in de Westerkerk was geweest en die altijd veel den Schouwburg had
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bezocht. Op Kerstmis moest haar zoon, een man van veertig
jaar, altijd Gysbrecht van Amstel voor haar lezen r en", gaat
Corver voort dan reciteerden ze maar vrij goed ook: 't was
geen bulken noch verzen brommen, dat thans voor reciteeren
doorgaat, neen het was spreekera op maat en rijmtrant ; en
wanneer ze uit Joseph of eenig ander stuk van Vondel, of
uit Genoveva reciteerde, wist zij wel natuurlijk te beduiden,
op welke wijze Hermannus Koning en van Malsem dat uit
hadden, met gebaarden en al, en naar mij haar-gesprokn
beduidenis en geluid nog voorstaat, zijn die voornoemde
Lieden zeer goede Acteurs geweest" 62).
Het ware te wenschen dat wij meer zulke getuigenissen
bezaten; doch ook dit eene, een getuigenis van Corver, is
leerrijk. Het is niet waarschijnlijk dat deze tooneellief heb ster
toentertijd eenig in hare soort was; waar zich in eene
kostersdochter zooveel liefde voor poëzie en voor de kunst
van den tooneelspeler vertoonde, daar zullen die neigingen
waarschijnlijk in meerdere of mindere mate ook het overige
publiek eigen zijn geweest 63).
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AANTEEKENINGEN.
1 ) Ik kies hier het Duitsch getinte woord opvoering, omdat het meer
Nederlandsche vertooning in de 17de eeuw eene eigenaardige beteekenis had.
') Het weinige dat men van het tooneel der Academie weet, is te
vinden by Wybrands, Het Amsterdamsch Tooneel bl. 44 vlgg.
1 ) De hier medegedeelde voorstelling berust vooral op het boek van
Wybrands en mijn artikel in het Tijdschrift Oud-Holland (Jaargang 1895).
In de „Kroniek" van 23 Juni 1895 een paar juiste opmerkingen van
den Heer Jan Kalff over dat artikel. Echter gaat de S. veel te ver,
waar hij aan treurspelen alle bewijskracht in dezen ontzegt.
4 ) In Pels' Horatius' Dichtkunst (p. 10) leest men: „'t Ruim, Galeryen, Bak en Huisjens zullen schateren J I Van lachchen" etc.
1 ) In Rodenburg's Alexander was van dien put een dergelijk gebruik
gemaakt.
s) Vgl. over dit alles mijn artikel in Oud- Holland.

7) Wybrands, t. a. p. bl. 91.
8) Vgl. Aristote, Poétique ..... texte grec avec commentaire en Francais par E. Egger (Paris, Hachette et Cie. 1878) p. 13 :
yip S x«ywytxóv
a^ev x. z. 1,. Het Grieksche woord omnlonooós heb ik hier weergegeven door
„kleermaker en machinist", in navolging er van Egger in Zijne „Traduction Française, p. 12.
9) Wybrands t. a. p. bl. 141 en Bijlage R.

10)T. a. p. bl. 150 volgg.
11) T. a. p. bl. 144 (brief van Dullaart).
i -) Naar het schijnt, was deze verknoeiing van Vondels stuk het werk
van Goverd Bidloo. De acteur Brinkhuizen schreef een schimpdicht op
deze vertooning (zie: Hilman, Ons Tooneel, p. 61, 137).
13)Vgl. Jonckbloet's Gesch. der Ned. Lett. in de XVIIe eeuw, I,
107-108, 111.

14)Vgl. over de voorstellingen van dat gezelschap: F. Heitmuller,
Holland. Komöd. in Hamburg (B. Litzmann's Theatergesch. Forschun
-gen,
n°. VIII, 2).
Over een ander gezelschap dat Frankrijk bezocht deelt Dr. J. A. Worp
iets mede in Tijdschrift voor Ned. T. en Lett. III, 89. Vgl. verder over
reizende troepen Hilman, t. a. p. bl. 359 en het pas verschenen werkje

van Dr. Julius Schwering, Zur Gesch. des niederl. u. span. Dramas
in Deutschland.

15)Oeconomia Christiana, p. 1169 (1e druk van 1655; de 2de, welke
hier geciteerd wordt, van 1661).
16)Alle de Gedichten (Amst. 1662) p. 483.
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17) Vgl. F. von Hellwald's Gesehichte des Holldndischen Theaters, S. 31.
18) Vgl. bl. 24.
19) Vgl. Wybrands, Het Nederlandsch Tooneel (1873) P. 246 volgg.
Jells (Jilles) Nooseman was een der vier zangers in Vondels Gebroedeïs.
20) Gedichten van (+eeraardt Brandt de Jonge (Rott. 1649) p. 273.
21) Zie dit Reglement medegedeeld door Wybrands t. a. p. Bijlage S.
22)Het weinige dat wij weten wordt vermeld of aangewezen o. a. in
Unger's uitgave van Van Lennep's Vondel, 1639-1640, p. 7. Zie verder
over Isaac Vos het artikel van Dr. Worp t. a. p.
Jan Babtist stond aan het hoofd van „de Compagnie" die zijn naam
droeg. Zie Hilman Ons Tooneel, p. 160 en Fruin's uitgave van C.
Droste's Geheugchenis, Aant. op vs. 503.
23 ) In de voorrede der klucht de Gelukte List of Bedrooge Mof (van

N. V. A.).
21 ) Wybrands t. a. p. bl. 155 (noot 2) en Hilman t. a. p. bl. 161.
25)Aldus schrijft hij zelf zijn naam onder de opdracht van zijn tooneelstukken Eduard en Vervolgde Laura.
26) Zie over hem Alb. Thijm in de Nederl. Kunstbode van 1874 en
von Hellwald, t. a. p., bl. 26-30.
27)Twee daarvan Vervolgde Laura (1645?) en de Klaagende Kleazjenor (1647) zijn vertalingen van stukken van Rotrou; het derde Eduard
(1660) behelst de geschiedenis der gravin van Salisbury.
28) Zie over hem o. a. Navorscher 1873, bl. 298, 510, 562 en liet
artikel van Dr. Worp, bl. 65.
29) Vgl. bl. 108.
30) Vgl. Dr. Worp's meergemeld artikel in Tijdschr. voor Ned. T. en
Lett. III, 80 en Wybrands t. a. p. bl. 85.
31)In De Geest van Tengnagel (Rotterdam 1652). Dat er soms door
mannen in vrouwenkleeren gedanst werd, zien wij in Van Lennep's
Vondel, IX, 377).
32) Vgl. het belangrijk artikel van Wybrands in Het Nederlandsch
Tooneel (1873) over het speeljaar 1658-1659, bl. 246 volgg.
33) Waar stond de souffleur? In hetzelfde stuk lezen wij deze aanwijzing:: „Mr. Spillebien, de Boekhouwer, op de hoek van 't Tooneel".
34) Hij heette, naar het schijnt, Heere de Boer (Hilman, p. 126).
35) Ook Adam Karels trad blijkbaar als zoodanig op: de rollen van
den Cid, Daifilo en Ritsaert immers behooren tot dat emplooi; Ludolf
Smids roemt dan ook zijn spel in minnaarsrollen (vgl. Human, p. 126).
36) Vgl. het aangehaalde artikel van Dr. Worp, bi. 64: „daer hebben
voor desen wel andere Gecken geweest, ghelijck die man die in 't water
verdronck, en dan een Pietje Harepoen, en Isaac de Vos" etc. (vg]. onze
uitdrukking voor gek spelen).
37) In
De Geest van Al. G. Tengaagel in d' andere werelt (Rott.
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1652) : „'T rijmen most voor Vondel swichten Niet het uyten door
de stem".
38) Aangehaald in Van Halmael's Bijdragen etc. p. 15.
39)Bloemkrans van Versch. Ged. p. 76.
Laat nu zonder wederga
Uwen Thomas Kaizer spreken;
Adam Karels niet te na
In zijn eer daarvan gesproken.
' 0 ) Zoo b.v. in Iphigenia vs. 1264; Sp. Brabander vs. 491 (Robbeknol).
497, 891, 930; Palamedes vs. 1326 ; Maeghden 399 -400; Leeuwendalers,
1257-1258 (vgl. 1259) ; David Herstelt 888-896; Lucifer, 991-992.
41) Dat de toenmalige acteurs wel iets hebben gedaan aan
grime, mag
men vermoeden uit het verhaal dat in eene vertooning van Costers Iphigenia in 1630 „men den speelder die de rol van Euripylus speelen zou,
zoo had toegemaakt met baerd en kleeren , dat by Trigland op een hair
geleek, en elkeen hem kende" (Vgl. Penon's Vondels Hekeldichten bl.
178). Bij Wybrands, t. a. p. bl. 79 wordt melding gemaakt van „een
wasse neus" dien een der spelers blijkbaar noodig heeft gehad om zich
een bepaald uiterlijk te geven, misschien ook slechts voor eene vermomming (15 Julii 1639 aen Herman de Keyser voor een Wasse neus f 1 : 5).
In Kruis Helena, Bly-eyndend -Spel leest men in de Tweede Handelingh :
„Helena weder uyt, by haer hebbende een kluysenaers kleedt, met een
valsche Baert."
4 ) Vgl. dit boek bl. 280; mijne Inleiding op de nieuwe uitgave van
Breeroo's Werken, p. 30 en verder Waren ar (ed. Verdam) vs. 1046,
1050-1080; Coster's Isabella vs. 887-889; Dianaes Treur- Bly-eyndigh
Spel: ,,Maer lieve lanst, jy, die daer in 't hoeckje staet" etc.; Hontyhe
bijt mij niet: „Ja wel trouwe! luytjes, kan dat niet gaen ?" etc.
43) Vgl. o. a. Jonckbloet , Gesch. der Ned. Lett. in de XVIIe eeuw I,
379 volgg. en p. 84-85.
44) Dat dit een oud gebruik was, blijkt uit mijne Gesch. der Ned.
Lett. in de XVIe eeuw I, 99-100.
45)Brandt's Leven door Joan de Haes, p. 4,
46) Opdracht van 't Quaedt sijn Meester loondt (a° 1618).
47)T. a. p. bl. 8. Men vindt deze plaats ook bij Ovidius (Artis Amator.
Lib. I, 89 seqq.), doch H. zou haar niet overgenomen hebben, indien zij
niet op onze zeden toepasselijk ware geweest.
48) Vgl. de bekende plaats uit Griane (vs. 1-44) en het voorspel van

Tijsken van der Schilden.
49 ) Wybrands t. a. p. Bijlage S. Ook nog in 1720 (Bijlage U) : „dat
niemand eenig geraas, getier, gefluit, Tabak te rooken of eenige andere
baldadigheyt etc. De boete was toen verzwaard.
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50) Wat Wybrands over het gedrag van het publiek schrijft (t. a. p.
bl. 121) is reeds op zich zelf onwaarschijnlijk, doch berust bovendien op
eene m. i. verkeerde interpretatie van Koeman's rijmwerk.
51)Wybrands, t. a. p. bl. 248.
52) Voorrede van Jan Vos' Medea; sonnetten van Vondel en Breeroo
op A. de Koning's Jephthah.
53) Toe-eygeningh van Lucelle aan Tesselschade.
51 ) Gebr. en Misbr. des Tooneels (p. 63) : „ .... dat men licht I De
ontroernis van 't gemoed kon speuren in 't gezigt."
Schouwspels-Beschouwing (Vondel ed. Van Lennep) IX, 366-367: „Ja
somtijts speurt men dat het sipelende nat 11 Van bleecke kaken op ontroerde boesems spat"; op deze woorden van den tooneelvriend antwoordt
de tegenstander van het tooneel: „Het mach gebeuren dat weeckoogh
Als sy een droeve rol, van dees of die, hoort kallen."
een traentje plast
55 ) Vgl. het overzicht van het repertoire van 1638-1665 in Bijlage
Z. van Iet Amsterdarnseh Tooneel van 1617-1772.
55 ) Ni. Celia en Prospei'o (Vgl. Panpoeticon Batavum p. 252 volg, in
de noot.
57 ) Zie het artikel van Dr. J. te Winkel in Het Tooneel. 17de Jaargang bl. 10---34.
S8 ) Onze gegevens zijn hier uitermate schaarsch; het gebrek aan brieven
en gedenkschriften uit dien tijd doet zich ook hier levendig gevoelen.
59)In de Opdracht van het vertaalde treurspel Agrippa. Vgl. Wybrands,
t. a. p. bl. 135.
60) Voorrede van Gebr. en Misbr. des Tooneels.
11 ) In een bundel van Lod. Meyer (1651-171), half gedrukt, half in
hs. een klinkdicht „op het speelera van Medea, vertoont door de Jonk
staande onder 't beleidt van den Heer Franciscus van den Enden -heidt,,
der Medicijnen Doctor, waarin zijn Dochterkens Adriana Clementia voor
Medea en Maria Anna voor Crei sa speelden ".
Een der Mengeldichten van Joan Blasius (p. 32) heeft tot opschrift:
„Aan Me -juffer Deliana, doen ik haar in 't geselschap der voornaamste
Juffers de Rol van Jephthaas Vrouw siende vertoonen, Gekandaliseerde
Aland behandigde, op den 21 van Wijnmaand 1659." Dat stukje is
echter gedateerd uit 's-Gravenhage.
62)Tooneel- Aantekeningen, bl. 68. (Die vrouw was in 1672 omstreeks
11 of 12 jaar, derhalve geboren omstreeks 1660).
63)In het „Bericht voor het tooneelstuk Ar•teminia wordt melding
gemaakt van „het geschreeuw der Aanschouwers klagende over des
Schouwburgs laat uitgaan"; dat geschiedde echter alleen dan wanneer dit
stuk, dat 3 bedrijven telt, vertoond werd na een treurspel van 5 bedrijven
(Het stuk is naar het schijnt na 1689 door den acteur Koning uit het
Hoogduitsch vertaald).

BESLUIT.

Indien wij, aan het eind van onzen weg gekomen, den
blik laten gaan over hetgeen achter ons ligt, over het werk
door de drie elkander volgende geslachten van auteurs tot
stand gebracht, dan zien wij duidelijker nog dan wij dat
gaandeweg reeds hebben waargenomen, hoe de ontwikkeling
der literaire kunst gedurende de 17de eeuw een lijn volgt
die eerst steil opwaarts schiet, in het eerste geslacht haar
toppunt bereikt en daarna over het tweede en derde geslacht
afdaalt naar het lage land der 18de eeuw. Breeroo, Hooft
en Vondel gaven in lyriek en proza, in blijspel en treurspel
het beste wat de Nederlandsche literatuur der zeventiende
eeuw heeft voortgebracht, al mag Huygens in sommige opzichten nevens hen worden geplaatst. Wie na hen komen,
zijn allen hunne minderen.
Dat de literatuur in hare ontwikkeling juist zulk een
lijn heeft gevolgd, is wel verklaarbaar. In de 1óde eeuw
zien wij hier te lande een volk in wording, dat zich in vele
richtingen snel ontwikkelt: steeds toenemende welvaart deed
een krachtig gevoel van zelfstandigheid ontstaan, veroorloofde
hun den lust tot eigen ontwikkeling te bevredigen, zich te
wijden aan de beoefening van wetenschap en kunst; onder
den invloed der Renaissance sloeg hun geest de wieken
uit tot breeder vlucht; de Hervorming bracht een louterenden gloed in hun gemoedsleven, schonk hun een geloof dat paste bij hunne wassende zelfstandigheid in denken
en doen; in den omgang met de beschaafder volken van
het Zuiden nam hun uiterlijk leven langzamerhand vormen
aan, meer in overeenstemming met de langzame verfijning
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van hun geest. Terwijl al deze stroomingen in ons volks
haar volle kracht hadden, werden zij door eene-levnog
sterkere voor eenigen tijd neergedrukt en tot onderstroomingen gemaakt; de onafhankelijkheidsoorlog met Spanje
deed zijn invloed op het gansche volk gevoelen: de gemoederen werden beroerd en geschokt als nooit te voren, zij
werden blootgelegd tot in hunne diepste schuilhoeken waar
ongedierte krioelt en monsters sluimeren, maar zij verhieven
zich ook tot ongekende hoogten; nooit heeft ons volk zwaarder
lichaamslij den en bitterder zieleleed gekend, maar ook nooit
reiner vreugde en hooger verrukking; nooit het vuur der
hartstochten feller zien branden , maar ook nooit meer geestkracht, heldenmoed en volharding getoond dan toen.
In dien smeltkroes der 16de eeuw heeft zich de nationaliteit van het Noordnederlandsch volk gevormd. Het jonge
volk dat achter zijne duinen en dijken,, uit zijne polders en
weilanden en heiden en bosschee zoo fier het hoofd opstak,
had veel doorstaan en doorleefd, ontving velerlei indrukken,
vormde zich langzamerhand eene andere levens- en wereldbeschouwing, gevoelde behoefte bij monde van zijne kun stenaars uit te spreken wat het gevoelde en dacht. De taak
van als tolken voor hun volk op te treden, was echter niet
weggelegd voor de dichters en schrijvers die onze nationaliteit
hadden helpen vormen: niet voor Marnix, Coornhert en de
Geuzendichters in wier meeste werken de hartstocht nog te
fel gloeit of brandt; noch voor Spieghel dien de zwaarte der
tijden neerdrukte; noch voor Roemer Visscher, te ondiep
van gemoed dan dat het zaad der groote denkbeelden er
wortel kon schieten maar voor de jongeren in wier ontvankelijk gemoed edel zaad rijkelijk werd gestrooid; die
opgroeiden met een grootsch verleden achter, eene grootsche
toekomst voor zich; wier poëzie, geboren uit den gloed die
afstraalde van de 16de eeuw , verlicht werd door den glans
der komende dingen. De poëzie van het eerste geslacht
was in waarheid wat een groot dichter van de poëzie
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in het algemeen heeft getuigd: de allergetrouwste heraut,
gezel en volger van een groot volk dat wakker wordt om in
meening of instelling heerlijk te herworden" ').
Het tweede en het derde geslacht bevonden zich in veel
ongunstiger omstandigheden. Toen zij mondig werden, lagen
de grootsche gebeurtenissen der 16de eeuw ver achter hen;
het geslacht dat die gebeurtenissen had beleefd en doorleefd , was heengegaan; men begon de geschiedenis van
onzen vrijheidsoorlog uit boeken te leeren.
De tijden waren nog grootsch genoeg, men denke slechts
aan de zee-oorlogen met Engeland; doch het genie ging
verdwijnen en het talent werd al schaarscher; Vondel alleen
kon toen nog verzen schrijven die even hoog stonden als de
daden onzer zeehelden. De voortbrengingskracht van ons volk
was vooreerst uitgeput; niet onbegrijpelijk voor wie bedenkt
dat immers ook in de literaturen van Frankrijk, Italië,
Spanje en Engeland, na een tijdperk van groote productiviteit een tijd volgt waarin voorname auteurs schaarsch zijn.
Zoo zien wij dan ook te onzent slechts hier en daar, in het
werk van Jeremias de Decker, van Asselyn, van Antonides
en Luiken, een flikkering, een lichtje of een vlam.

Niet overal geeft de geschiedenis van het literaire leven
te Amsterdam gedurende de 17de eeuw eene dalende lijn
te zien; er vallen ook opgaande lijnen te onderscheiden.
De werken onzer voorname dichters heffen het groote
publiek langzamerhand op, de algemeene belangstelling in
literaire kunst begint levendig te worden, het aanzien der
kunst stijgt. Geleerden als Vossius en De Groot gaan de
nationale poëzie naar waarde schatten.
Aanzienlijke Amsterdammers stellen prijs op den naam
van Maecenas en sommigen hunner toonden als Burgemeesters
van Amsterdam Vondel te kunnen waardeeren 2 ). Huyghens
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wordt ter Academie door Vondel uit naam der leden ver
als ware hij een vorst geweest. Op Hooft wordt-welkomd,
in den Amsterdamschen Schouwburg eene lijkrede gehouden. De broeders van het Sint-Lucasgild huldigen Vondel
op eene feestelijke bijeenkomst en sieren hem met een
lauwerkrans. Het bestuur van den Schouwburg gaat ten
slotte uit de handen van de Regenten der Godshuizen over
in die van een paar Directeuren die der zake kundig waren. Ook uit den heftigen pennestrij d die vooral in het
laatste kwart der 1 7d eeuw werd gevoerd tusschen de mannen
van N. V. A., Blasius, Asselijn en anderen, uit den strijd
om de heerschappij ten tooneele en de vinnige brieven die
soms aan de Schouwburgregenten en anderen over tooneelzaken geschreven werden, blijkt het toenemen der belang stelling in zaken van literatuur en tooneel. De critiek ontwikkelt zich , hoe langzaam ook. Het leven van mannen als
Vondel en Hooft te beschrijven, wordt eene taak geacht
den ernstigen geschiedschrijver waardig.
Al deze dingen waren beloften van betere tijden die toen
echter nog in een ver verschiet lagen, want het peil van
het literaire leven te Amsterdam en daarbuiten zou vooreerst
blijven dalen.

heeft Goethe
Een der eigenaardigheden van het genie
fortwirkende
Kraft".
Het werk
is
zijne
„productie
gezegd
van - de geniale Amsterdamsche schrijvers der 17de eeuw
staaft deze bewering nog steeds; tot op dezen dag heeft hun
werk zelden of nooit opgehouden een gunstigen invloed te
oefenen op de ontwikkeling van ons volk: middellijk door
hun invloed op de voorname auteurs na hen, rechtstreeks
door hun invloed op een deel van het lezend publiek. Voor
vele auteurs die na hen kwamen, is het werk dezer Amsterdammers , vooral dat van Hooft en Vondel, eene bron
van bezieling geweest, een maatstaf bij de beoordeeling van
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eigen werk, een der stemmen van hun literair geweten.
Een groot deel van ons volk, misdeeld in velerlei opzicht,
kent de namen dezer mannen slechts door een standbeeld ,
een gedenksteen, eene straat — al moest het anders zijn ,
al begint het anders te worden; een ander deel kent ' ze
oppervlakkig, doch geraakt niet onder hun invloed: hier
viel het zaad ^, op steenachtige plaatsen waar het niet veel
aarde had ..... en omdat het geenen wortel had, is het
verdord"; voor nog anderen is het werk dier dichters een
der banden die hen binden aan het verleden, een vaste
grond voor het geloof in zich zelf, zonder hetwelk geen
volk kan staande blijven, veel min groote dingen doen; eene
bron van literair genot; eene vertolking van de dingen dezer
wereld en van het onzienlijke in eene taal die zij dieper
voelen, beter begrijpen dan eenig andere: de taal hunner
moeder. Ook voor velen van dezen tijd, ouderen en in aantal
groeiende jongeren, is dat werk een schat die niet van ons
kan worden weggenomen; een kostbaar kleinood dat wij in
eere moeten houden, indien ook wij Holland onder het
hart dragen ".
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AANTEEKENINGEN.

1 ) Shelly's Defence of Poetry (Vertaling van Albert Verwey, bl. 51).
z) Het is onbillijk te spreken van de aalmoes, Vondel toegeworpen als
suppoost aan de Bank van Leening. Wie zoo spreekt, vergeet 10 dat de
toenmalige geldswaarde zeer veel verschilde van de hedendaagsche; 2° dat
de jaarwedden toentertijd niet hoog waren; Bernagie werd in 1692 tot
professor benoemd op eene jaarwedde van f 600, die in 1695 verhoogd
werd tot f 1000 (Worp). Vondel kreeg f 650. f 650.— was toen niet zoo
weinig; men denke aan het merkwaardig budget van den predikant der
1 l de eeuw dat op omstr. f455.— komt. Dat men een dichter tien jaar
lang die jaarwedde uitbetaalde en hem vrij stelde van werk, was voor
dien tijd en in ons land een feit van beteekenis, dat die burgemeesters
van Amsterdam tot eer strekt.

Exemplaren in half- lederen band zijn te
bekomen voor f 3.50.

