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Ten geleide
‘Een nieuw vaderland voor de muzen’: de titel van dit boek introduceert twee
begrippen die een nieuwe fase in de geschiedenis van de Nederlandse literatuur
inluiden. Na een aanloop die omstreeks 1560 begint, komt deze letterkunde na
1600 met groot zelfvertrouwen tot een bloei die tot na 1650 zal voortduren. Een
bloei waarvan de tijdgenoten zich ten volle bewust waren. De muzen staan
voor de kunsten, hier in het bijzonder de dichtkunst in de moedertaal die in
de traditie van de klassieken was ingebed. Tot in het begin van de zeventiende
eeuw gebruikten dichters de beeldspraak dat de muzen eindelijk, na lange omzwervingen, neergestreken waren in de Lage Landen aan de Noordzee. Ooit
zetelden zij op de Helicon of de Parnassus, de muzenbergen in het oude Griekenland, vervolgens bij de Romeinen, om daarna in Italië en Frankrijk een tehuis
te vinden. Daar waren eerst Petrarca en vervolgens Ronsard en de zijnen poëzie
gaan schrijven in een zuivere moedertaal die ontdaan was van alle barbaarse
smetten en die haar modellen vond bij de klassieke voorgangers. Nu was het de
beurt aan de Nederlanden: Helicon en Parnassus waren mét de muzen daarheen verhuisd. De renaissanceliteratuur was geboren.
Klassiek gedachtegoed was al eerder doorgedrongen, maar nu volgden ook
de klassieke genres in lyriek en drama. Ongeveer gelijktijdig met de eerst aarzelende en dan triomfale opgang van die genres vochten de Bourgondische
landen in het Noorden zich los van de Spaanse kroon. Hun moeizame strijd
om politieke en religieuze onafhankelijkheid resulteerde in de Republiek der
Verenigde Nederlanden, waarvan Holland algauw de spil en de kern uitmaakte.
De centrale rol van Holland weerspiegelde zich in eerste instantie eveneens in
de literatuur, hoewel deze na 1620 regionaal ging uitwaaieren. De Zuidelijke
provincies Vlaanderen en Brabant, die op dit terrein aanvankelijk toonaangevend waren, bleven na 1585 onder Spaans bewind en zouden zich na verloop
van tijd, weliswaar met een afwijzing van het protestantisme, eveneens op
Holland richten. Daar lag voortaan het vaderland van de muzen. De dichters
bouwden er mee aan de notie van dat gemeenschappelijk vaderland door de
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militaire successen van de Oranjes te bezingen en de eigen identiteit te bevestigen. Maar vooral leefde de gedachte dat de dichtkunst in de eigen taal roem
en eer verschafte aan het vaderland, dat mede door die gemeenschappeljke
taal werd gedefinieerd. De muzen waren niet alleen in dat nieuwe vaderland
komen wonen en maakten er deel van uit, zij gaven het ook gestalte.
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Dit boek is een geschiedenis van de Nederlandse literatuur en het literaire leven in
de Noordelijke en Zuidelijke provincies van ongeveer 1560 tot circa 1700. Een
tijdspanne waarin het zwaartepunt van de cultuur eerst ligt in het bloeiende
handelscentrum Antwerpen, waar de aanzet wordt gegeven tot de renaissancepoëzie, om zich daarna te verplaatsen naar Amsterdam, de stad die in de loop
van de zeventiende eeuw uitgroeit tot een ware metropool. De Republiek wordt
halverwege de zeventiende eeuw door haar buren erkend als een machtige staat,
die vooral als het haar goed uitkomt de Zuidelijke broeders de hand blijft geven.
Een geschiedenis wil zeggen: een functionalistische geschiedenis, waarin de
literatuur wordt ingebed in de veranderende samenleving en waarin tegelijk
veel aandacht wordt gegeven aan interne literaire ontwikkelingen.
We sluiten daarmee gedeeltelijk aan bij de aanpak van de literatuurgeschiedenis
die aan dit project vooraf ging: Nederlandse literatuur, een geschiedenis (1993),
onder hoofdredactie van M.A. Schenkeveld-van der Dussen. Dit boek had echter
een fragmentarische opzet met vele aparte hoofdstukjes, die allemaal waren opgehangen aan een te dateren literaire gebeurtenis, wat tegemoetkwam aan twijfels
over de werkzaamheid van een centraal perspectief. In plaats daarvan bieden
wij een verhaal waarin we afzonderlijke teksten in samenhang proberen te zien met
gelijktijdige verschijnselen en waarbij we letten op verbanden en continuïteit.
Dit is in de geest van het Taalunie-project waarbinnen wij werkten. Iedere generatie schrijft haar eigen literatuurgeschiedenis. Ook dit boek is een generatieproduct, dat in zijn aandacht voor de functie van teksten in hun historische
context een verschuiving in de beoefening van de historische letterkunde
weerspiegelt die al enkele decennia aanwijsbaar is. Wij zijn in hoge mate schatplichtig aan die verbrede vakbeoefening. Deze heeft in aanzienlijke mate onze
invalshoeken en de invulling daarvan bepaald, hoewel we uit de beschikbare
gegevens onze eigen keuzes maakten.
Het literaire aanbod van de hier beschreven periode is bijzonder rijk en verscheiden. We benaderen het zoveel mogelijk binnen de context van kringen, milieus
of instituties, of in zijn relatie tot opdrachtgevers. Maar we beschouwen auteurs
en werken evenzeer als motor van literaire ontwikkelingen. Daarom geven we
gepaste aandacht aan poëticale aspecten, aan de tegenstellingen tussen versierende verbeelding en sobere overtuigingskunst, aan de didactische helderheid in de
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literatuur voor velen en de duisterheid in die voor de elite, aan de opvattingen
over een universeel dichterschap tegenover de keuze van de anti-idealisten, die
hun eigen ervaringen tot onderwerp van literatuur maakten zonder algemene
waarheid te claimen. Voorts belichten wij het fenomeen van de schrijvende vrouwen en bieden wij ook relatief veel ruimte aan de literatuur buiten het Hollandse
epicentrum, zowel in de Republiek als in de Spaanse Nederlanden. Het zogenaamde ‘Zuiden’ wordt ruimhartig in beeld gebracht én in zijn eigenheid én
– vooral ook – in zijn nagestreefde literaire verbondenheid met het Noorden.
Met nadruk gaan wij in op de belangrijke rol van drukkers en uitgevers als
promotoren van literatuur, maar vooral ook als mensen die oog hadden voor de
commercie en inspeelden op een groeiende markt. Vandaar ook onze belangstelling voor gebruiksliteratuur die bestemd was voor speciale groepen lezers,
zoals jongeren en vrouwen, of die in religieuze kringen functioneerde. Dit richt
uiteraard de blik op smaakverschuivingen, waarbij we ons afvragen welke
boeken het wanneer goed deden en welke niet. In plaats van waardeoordelen
te geven vanuit het heden, betrekken we in ons verhaal de oordelen van die tijd,
ook al kwam de geïnstitutionaliseerde literaire kritiek pas na 1670 spaarzaam
op gang en kan contemporaine waardering vaak alleen worden achterhaald
via de drukgeschiedenis en het al vroeg ingezette proces van canonisering. Onze
aandacht voor lezers en gebruikers – mannen, vrouwen en jongeren – geldt
evenzeer de afnemers van het toen wellicht belangrijkste literaire product, het
toneel. Van de vele functies die literatuur kon hebben, signaleren wij vooral
haar rol als sociaal bindmiddel: we tonen die binnen elkaar overlappende netwerken, ofwel in de vorm van duizenden gelegenheidsgedichten voor de kleine
kring van vrienden en familie, ofwel als een aanwassende vloed van gedichten
en liederen die elke bijzondere openbare gebeurtenis begeleidden.
Het mag duidelijk zijn dat wij onder literatuur veel meer verstaan dan die letteren waarvoor de muzen verantwoordelijk werden geacht: de nieuwe ‘moderne’
poëzie, de liedkunst en het altijd op rijm gestelde drama. Ons blikveld is veel
breder, onze marge vloeiend. Naast de overgang van de rederijkerspoëzie naar
modernere vormen en de ontwikkeling van het drama, komen in deze geschiedenis daarom ook de ‘nieuwe’ genres ruim aan bod, zoals de emblemataliteratuur
of de tegen het midden van de eeuw opkomende stroom van fictie in prozavorm,
variërend van essayachtige beschouwingen tot novellen en romans. Hetzelfde
geldt voor de zich binnen eigen spanningsvelden ontwikkelende religieuze
literatuur, in het bijzonder het lied en de mystieke teksten. Hofdichten en reisverhalen krijgen aandacht. Vertalingen worden evenmin uit het oog verloren.
Om dit gevarieerde panorama dat zich over niet minder dan honderdveertig jaren uitstrekt, structuur te geven hebben we zes perioden onderscheiden.
Deze worden bepaald door momenten van literaire verschuivingen en vernieu-
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wingen. Hun begrenzing is slechts suggererend, niet absoluut. Hun functie is
meer gericht op een heldere ordening dan dat ze zou mikken op een sluitende
literaire periodisering. We belichten van elke periode de dominante en nieuwe
verschijnselen, maar we behandelen die wel in een breder kader, dat zicht geeft
op de hele literatuur. Met andere woorden: zowel de continuïteit als de naar de
achtergrond verschuivende opvattingen, genres en modes blijven in het vizier.
Belangrijke aspecten van het literaire leven worden evenwel niet in elke periode
even sterk belicht, maar zijn op een passende plaats exemplarisch uitvoeriger en
gedetailleerder behandeld. Zo wordt bijvoorbeeld in hoofdstuk 3 het drukkers- en uitgeversbedrijf met enige nadruk aan de orde gesteld, terwijl dat in
latere hoofdstukken meer sporadisch gebeurt. In hoofdstuk 4 wijden we aparte
paragrafen aan teksten uit de verschillende regio’s, terwijl zulke regionale literatuur in de volgende hoofdstukken verspreid en onder andere noemers ter
sprake komt. Deze keuze voor een indeling in perioden en voor verschillende
invalshoeken betekent dat het werk van individuele auteurs nogal eens op verschillende plaatsen en niet zelden binnen een andere context aan de orde komt.
Dat was een bewuste optie, want de literatuurgeschiedenis is te rijk, te veelzijdig
en te ingewikkeld om haar te kluisteren in de boeien van naast, boven en onder
elkaar geplaatste auteurscarrières en oeuvre-overzichten.
Zeer sterk vereenvoudigd en ter oriëntatie van de lezer laten de zes ‘tijdsblokken’ zich in hun dominanten als volgt omschrijven:
1560-1585. Het optimisme na de Vrede van Cateau-Cambrésis klinkt door in
de triomf van de rederijkerskunst, waarvan het landjuweel in Antwerpen de
uitbundigste en meest zelfverzekerde manifestatie is. In dezelfde tijd kondigt
de nieuwe kunst zich al aan. Vertalingen van de klassieken verschijnen zowel
in Antwerpen als in Haarlem en men ijvert systematisch voor een zuivering
van de moedertaal. Duidelijke aanzetten tot een esthetische renaissancekunst
in het Zuiden, geïnspireerd door de Franse Pléiade, verschijnen in Gent en
Antwerpen en, later in Alva’s tijd, in de vorm van ballingschapsliteratuur in
Engeland en Duitsland; in het Noorden werpt Coornhert zich op als ethisch
hervormer. Rederijkers zetten zich eerst in het Zuiden in voor de hervorming
en leggen de basis van een overvloedige opstandsliteratuur in pamflet en lied.
Aan het eind van de jaren zeventig dringen de nieuwe poëzieopvattingen uit het
Zuiden ook door in de jonge universiteitsstad Leiden, terwijl in het voor korte
tijd calvinistisch geworden Zuiden de Brabantse renaissance zich voortzet.
1585-1600. De val van Antwerpen en de uittocht uit het Zuiden naar het Noorden
zijn het begin van een grote verschuiving: het zwaartepunt van de literaire cultuur
verplaatst zich naar het Noorden. Daar geven deze gebeurtenissen ook impulsen
tot literaire vernieuwingen binnen de rederijkerskamers van Leiden, Amsterdam
en Haarlem onder leiding van pioniers als Van Hout, Spiegel en Van Mander.
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1600-1620. Met de optimistisch ervaren eeuwwende en het groeiend zelfbewustzijn van de vrije provincies verschijnt in Leiden het nieuwe drama, op
klassieke leest geschoeid, tot roem van het vaderland. Bij nu ook in de volkstaal dichtende academici als Heinsius wint de nieuwe Nederlandse literatuur
aan prestige, een ontwikkeling die al onder Van Hout en Dousa was ingezet.
Gestimuleerd door de commerciële activiteiten van uitgevers bloeit ook in
Amsterdam de nieuwe dichtkunst in de moedertaal op. Daarvan getuigt het
drama in klassieke trant en de zich vooral op jongeren richtende lyriek. Het
individuele dichterschap maakt zich los uit de rederijkerskaders en zoekt andere
organisatievormen. Hooft en Bredero schrijven in deze periode hun werk. De
rust en het herstel tijdens het Twaalfjarig Bestand leiden in het Zuiden tot een
revival die zich vooral manifesteert in het gemoderniseerde Antwerpse rederijkerstoneel en onder protegés van de Leuvense hoogleraar Puteanus. Maar
geleidelijk aan neemt de door kerk en staat krachtig gepromote katholieke hervorming, de contrareformatie, het literaire leven haast volledig over.
1620-1650. Tegen het einde van het Bestand doet zich op grote schaal een regionalisering van de literatuur voor. In het zeer actief geworden Zeeland maakt
Cats zijn entree. In Den Haag profileert zich Huygens. In verschillende plaatsen
in Holland, in Friesland en in Deventer laten ook andere dichters zich horen.
Amsterdam blijft het culturele centrum, waar de Schouwburg borg staat voor
een gestadige productie aan toneelteksten. Vondel wordt de meest bewonderde
tragedieschrijver en lyrisch dichter, die de normen stelt voor de classicistische
poëtica. Vanaf de jaren veertig zien we een toename van amusementsliteratuur
en gedrukte gelegenheidsgedichten. In het Zuiden manifesteren zich ook buiten
Antwerpen nieuwe literaire ambities, met name in westelijk Vlaanderen en in
Brussel. Ook daar neemt de amusementswaarde van de literatuur toe; zelfs de
contrareformatie gaat met succes op zoek naar vormen van opvallend vermakelijke religieuze stichting. Daar breekt nu volop de tijd aan van de priester-dichters.
1650-1670. Na de Vrede van Munster kondigt zich ook in de literatuur een
periode van stabiliteit aan, die zich uit in canonisering, verzameluitgaven,
patriciërspatronage en literaire netwerken van allerlei aard. De classicistische
poëtica wordt geconsolideerd, maar dit is ook de tijd waarin sommige dichters zich gaan distantiëren van de universaliserende aanpak die deze poëtica
voorstaat. Zij concentreren zich op de observatie van de concrete wereld en op
de eigen ervaringen. Allerlei soorten ontspanningsliteratuur zetten zich verder
door. In de religieuze letterkunde van alle gezindten krijgt de emotie een ruime
plaats. Uitingen van bevindelijke religiositeit laten zich bij voorkeur horen in het
predikantenlied. In het Zuiden wordt de literatuur nagenoeg gemonopoliseerd
door de school van Poirters, terwijl er anderzijds op het gebied van het theater
netwerken met het Noorden ontstaan.
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1670-1700. Het optreden van het genootschap Nil Volentibus Arduum: de stabilisering wordt regulering. Het doordringen van de regelgeving van het Frans-classicisme leidt tot een waar beschavingsoffensief en een terugblik op de verworvenheden van het verleden. Maar ook tot verzet daartegen in normdoorbrekende
ontspanningsliteratuur. De religieuze letterkunde beleeft in de beide Nederlanden een ware hoogconjunctuur. In het Noorden staat daarin de orthodoxie
tegenover vele uitingen van ondogmatische religiositeit en verlichte rationaliteit.
De participatie van vrouwen aan het profane en religieuze circuit neemt er zeer
zichtbaar toe. In het Zuiden gaan meer dan tevoren lekenauteurs zich met literair
gezag in de geestelijke letterkunde manifesteren en die aan de nieuwe smaak
aanpassen. Een opvallend gegeven vormt ook het in druk geven van – vaak mystieke – autobiografische geschriften van religieuze vrouwen.
Na het zesde hoofdstuk volgt bij wijze van nawoord nog een overzicht van
de Europese uitstraling van de Nederlandse zeventiende-eeuwse letterkunde.
Dat wordt afgesloten met een zeer tentatieve en open gehouden beschouwing
over wat binnen de Europese context haar eigen kenmerken zijn geweest.
Uiteraard vormt het jaar 1700 een willekeurige scheidingslijn, omdat de periode van het classicisme doorloopt tot ver in de achttiende eeuw. Maar de muzen
hebben dan vanaf het midden van de zestiende eeuw al een lange weg afgelegd.
De burgerlijke cultuur van de Nederlanden heeft een veelheid en verscheidenheid aan literair leven voortgebracht die in één band nauwelijks valt te vatten.

De Nederlandse Taalunie heeft zich met ruime financiële middelen en administratieve ondersteuning voor de totstandkoming van dit boek ingezet. De
Letterenfaculteit van de Katholieke Universiteit Leuven en de Faculteit der
Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam hebben welwillend
toegestemd in een vrijstelling van onderwijs voor de auteurs. Wij zijn hun
daarvoor zeer erkentelijk, ook al waren de jaren van onze vrijstelling lang niet
voldoende om het project te voltooien. Veel dank zijn wij vooral verschuldigd
aan de leden van de Raad van Advies, die de verschillende versies van de tekst van
opbouwende en nauwkeurige kritische opmerkingen voorzagen en ons moed
hebben ingesproken. Ook zijn wij de beide hoofdredacteuren zeer erkentelijk
voor hun commentaar in de eindfase. Wij hebben deze geschiedenis in alle opzichten en van het begin tot het einde samen geschreven. Voor alle onderdelen
ervan achten wij ons beiden ten volle verantwoordelijk.
Karel Porteman
Mieke B. Smits-Veldt
December 2006
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De literatuur van circa 1560 tot 1585

De literatuur in Brabant en Vlaanderen
In de lente van 1559 vierde Antwerpen, ‘Europa’s tempel, van nering triomfant’,
met grote opluchting en optimisme de Vrede van Cateau-Cambrésis. Aan een
lange reeks van onnoemelijk veel belastinggeld verslindende oorlogen met
Frankrijk was een eind gekomen. De jaren zestig kondigden zich aan als een
gulden tijd. Ook cultureel. Het cliché van de vrede als de wieg van de kunsten
leek bewaarheid. Het rondeel dat de jonge, ambitieuze Jan van der Noot bij
deze gelegenheid dichtte, blaakt van literair zelfvertrouwen:
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Deur peys en vré ist nu goed in ons landen [...]
Rhetorica sal nu vry onverdroten
Met Musicam in reynder liefde branden.

Het gedicht is nog geheel geschreven in de stijl en de bewoordingen waarmee
de Oudenaardse rederijker Matthijs de Castelein voor de politiek van keizer
Karel v propaganda placht te voeren. Later neemt Van der Noot het nog op in
zijn zo vernieuwende renaissancebundel Het bosken (1571) en laat op deze wijze
de gelijktijdigheid en de verenigbaarheid zien van de verschillende literaire stijlen
en richtingen van zijn tijd. Een strikt chronologisch in de hand gehouden memoriaal van het literaire leven in die dagen zou in dit opzicht vaak verrassende
en desoriënterende taferelen opleveren. Een maand voordat in augustus 1561
het weergaloze feest van het landjuweel – een Brabantse toneel- en spektakelwedstrijd – de stad Antwerpen wekenlang zou overrompelen, trok daar door
de straten de jaarlijkse Besnijdenisprocessie ter ere van een stukje voorhuid
van het Jezuskind, de belangrijkste reliek van de kathedraal. Voorop liepen de
ambachten, en bij het schoolmeestersgilde misschien de zeer katholieke Anna
Bijns. Anderzijds was de ommegang kennelijk gelaïciseerd. Onder de handen
van Willem van Haecht, de met de lutheranen sympathiserende factor van de
rederijkerskamer van De Violieren en tevens de grote regisseur van het op til zijnde landjuweel, was deze uitgebouwd tot een vertoog over de kringloop van het
menselijk handelen: zeven wagens waarop op retorijkse wijze allegorisch werd
uitgebeeld hoe Rijkdom naar Hoogmoed leidt, uit Hoogmoed Afgunst voortvloeit, uit Afgunst Oorlog, uit Oorlog Armoede, uit Armoede Nederigheid, uit
Nederigheid Vrede en uit Vrede weer Rijkdom. De geschiedenis kan ironisch
zijn. Wat hier nog op een waarschuwing voor een welgestelde stad in vredestijd lijkt, zullen later vele pamfletten gebruiken als een uitleg voor Antwerpens
ondergang. Al even verrassend is het feit dat de Haarlemse renaissancetekenaar
Maarten van Heemskerck op grond van Van Haechts programmaboekje van deze
processie haast meteen een fraaie platenreeks vervaardigde, die bij de belang-
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rijke Antwerpse prentenuitgever Hieronymus Cock met Latijnse bijschriften
werd gepubliceerd. Relieken en luthersgezinde rederijkers, vrome processies en
moraalfilosofische overdenkingen, woekerende retoricale personificaties die
aanleiding geven tot geleerde, moderne, ‘bimediale’ publicaties: het zijn samenhangen die de ingewikkelde veelzijdigheid van het literaire leven in deze jaren
welsprekend illustreren. Eenzelfde evenement mobiliseert simultaan en moeiteloos uiteenliggende kunst- en levensopvattingen.
Het verhaal over de manier waarop in de Nederlandse letteren de Europese literaire renaissance is doorgedrongen, blijkt complex. Het telt veel personages,
rustige overgangen en felle lotswisselingen. Het eerste bedrijf speelt zich af in
het Zuiden met als hoofdrolspelers ambitieuze rederijkers die bij willen blijven,
erudiete humanisten die met geestdrift de eigen cultuur en taal ontdekken,
ondernemende, marktgevoelige drukkers en kunstenaars, gefortuneerde, internationaal georiënteerde kooplieden en aristocraten. Het stagneert in verarming
en emigratie door de peripetieën van de opstand en de confessionele broederstrijd, of zoals de kroniekschrijver van de kamer van De Violieren verzucht:
door ‘de dolende heresie (ketterij) en den bloedhond Mars’. Zeer snel echter
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Optocht van de vrede als moeder van de rijkdom. Humanistische prent naar een thema van
de Antwerpse Besnijdenisommegang van 1561 door Maarten van Heemskerck; gegraveerd
door Cornelis Cort, 1564.

vangt een tweede bedrijf aan op een andere locatie: het Noorden. Daar krijgt
de literaire vernieuwing andere accenten. Was ze in het Zuiden hoofdzakelijk
stilistisch van aard en gericht op de assimilatie en de verovering van buitenlandse modellen, in de zich met succes bevrijdende provincies groeit ze uit tot
een meer ethisch bewogen beweging in dienst van een samenleving en een vaderland in wording.
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Vitaliteit van het rederijkersleven in de jaren zestig
De literatuur in de volkstaal staat in deze periode nog geheel in het teken van
de rederijkers. Hun gilden of kamers waren niet alleen genootschappen waarin
de dicht- en toneelkunst werd beoefend, maar zij fungeerden tevens als burgerlijke beschavingsinstituten die met name de publieke feestcultuur domineerden
en in belangrijke mate bijdroegen tot de roem en de uitstraling van hun stad.
Voor de jaren zestig schat men hun aantal in het Zuiden op ruim honderdtachtig. Driekwart ervan was Vlaams, een kwart Brabants. Hét literair-historisch
symbool van de vitaliteit en de energie van de kamers is het befaamde Antwerpse landjuweel van 1561. Deze toneelwedstrijd zou nog tientallen jaren in
het collectieve geheugen van de toneeldichters voortleven. In de woorden van
Bredero’s snoevende Spaanse Brabander (1618) was het evenement zelfs ‘een
dingen van d’ander Waerelt’ geweest. Maar de schittering van het spektakel in de
metropool mag niet aan het oog onttrekken wat elders in den lande gebeurde.
Wijdverbreid floreerde een wedstrijdcultuur in de vorm van referein- en toneelfeesten waarvan de intensiteit, het uiterlijk vertoon en de thematiek illustreren dat met het verbod van eind januari 1560 om onderwerpen over kerk en
godsdienst te behandelen, en met de daaraan gekoppelde controlemaatregelen,
kennelijk viel te leven. Tot aan de komst van Alva (1567) koos de overheid voor
een waakzame politiek van matiging, waardoor alom drukke rederijkersactiviteiten aan de gang konden blijven. Tussen 1560 en 1564 vonden nog ten
minste zestien interstedelijke festivals plaats, ook in de hofstad Brussel. Een
jaar nadat het Brusselse Marien Cransken dankzij veel stadsgeld en vergezeld
van het aanzienlijkste deel van de magistraat tijdens het landjuweel iedereen
had verbluft met zijn feeërieke nachtelijke aankomst op de Antwerpse Grote
Markt – driehonderdveertig prachtig uitgedoste ruiters en tientallen met fakkels
verlichte tafereelwagens! –, deden hun stadgenoten van De Corenbloem dat
nog eens over in het klein. Voor een véél bescheidener evenement trokken zij
met toch maar weer een vijfentwintigtal ruiters, drie wagens én onder magistratenbegeleiding naar Dendermonde om er een esbattement en een spel van
sinne op te voeren en een duur banket aan te bieden. En dezelfde Corenbloem
had zes weken daarvoor (juli 1562) in Brussel al een groot refereinfeest georganiseerd. Er namen niet minder dan zeventig dichters van tweeëntwintig kamers

Vernieuwende tendensen in de rederijkersliteratuur
Naast de ongemene vitaliteit waarvan de kamers op het publieke forum blijk
gaven, deden zich vooral binnen de ‘conste’ zelf allerlei opmerkelijke mentaliteitswijzigingen voor. Deze kwamen in belangrijke mate de al langer bestaande
tendensen versterken om in de volkstaal een burgercultuur te scheppen, gelijkwaardig aan de Latijnse wereld van de humanisten. Vanuit deze intentie hebben de rederijkers van deze generatie veel tot de renaissance bijgedragen. Ze
maken er in sommige opzichten zelfs deel van uit. Een belangrijk moment in
deze ontwikkeling is de manier waarop in 1555, postuum, De const van rhetoriken
van Matthijs de Castelein (gestorven 1548) op de markt wordt gebracht.
De const van rhetoriken
De Casteleins handboek vertoont veel ambitie en kondigt zelfs vernieuwende
literatuuropvattingen aan. De Gentse drukker, Jan Cauweel, laat de tekst meteen
in de moderne lettertypes zetten waarmee toen alleen de geleerde intellectuele
bovenlaag vertrouwd was: de theorie in cursief, de talrijke voorbeeldgedichten
van De Castelein in romein (het tegenwoordig gewone lettertype, dat moest
contrasteren met de toen algemeen gangbare gotische letter). Hij herneemt
daarmee een mislukt experiment van zijn voorganger Joos Lambrecht, die al
in 1539 de refereinen van de Gentse rederijkerswedstrijd in romein had gedrukt.
Met de huiver die de kamers ten aanzien van het drukken van hun producten
aan de dag legden – eigenlijk een soort ambachtelijk protectionisme – maakt
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uit veertien verschillende steden aan deel met een honderdveertigtal vrij snel
daarna gedrukte refreinen en liederen. Het thema was: ‘wat dat de landen can
houden in rusten’. Het behoud van de vrede beroerde kennelijk niet alleen de
Antwerpenaren. De wedstrijd was overigens de eerste waarin het lied als een
zelfstandig te bekronen genre werd gewaardeerd. Drie jaar later volgde in Brussel nog een toneelconcours. De spelen moesten een antwoord geven op de
vraag hoe wonderlijk de werken van de Heer zijn tot troost van degenen die in
ellende lijden. De opgave lokte als het ware confessionele antwoorden uit. Volgens de kroniekschrijver Godevaert van Haecht behandelde de Antwerpse
Olijftack in Brussel het thema van de goddelijke troost ‘schriftuurlijk’, dat is met
bijbelse argumenten. Over de biecht en de mis werd niet gesproken, zegt hij,
met het gevolg dat ‘die rethoryck’ bij de geestelijken niet geliefd was. De Brusselse themaopgave is overigens een variant van die van een toneelwedstrijd die
in 1561, één maand voor het Antwerpse landjuweel, te Rotterdam had plaatsgevonden (zie p. 105). Ook daar waren blijkbaar geen bezwaren gerezen. Golden er
(soms strenge) spelregels en was voorzichtigheid geboden, vrouwe Retorica
prijkte als nooit tevoren.
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De Castelein zelf korte metten. Hij roept de tijdgenoten-rederijkers op hun
werk aan de drukpers toe te vertrouwen. Deze houding zal hun uiteindelijk de
aantrekkelijke mogelijkheid bieden om zich voor een ruimer publiek als individuele auteurs te manifesteren.
Op het titelblad wordt de Oudenaardse priester-factor De Castelein in de
nieuwe stijl als een klassiek dichter voorgesteld. Geen gewoon ‘retorisijn’ is hij,
maar een ‘excellent Poëte’, waaraan de kwalificatie ‘moderne’ wordt toegevoegd.
Daarmee wordt kennelijk het fictioneel gehalte van zijn dichterschap bedoeld.
Bovendien presenteert Cauweel de dichter in het gezelschap van grote Franse
sterschrijvers: niet alleen Molinet, inderdaad De Casteleins retoricale voorbeeld, maar ook veel modernere auteurs als Ronsard, De Magny en Du Bellay,
met wier werk de Vlaming geen enkele voeling had. Reclame? Modezucht?
Wellicht. Maar De const zelf vertoont toch intrigerende, vernieuwende en originele trekken, die dat uitgeversenthousiasme helpen verklaren. Het werk is
goed vertrouwd met de klassieke literatuur, die bovendien esthetisch wordt
benaderd en waarvan sommige genres formeel met de dichtsoorten van de
retrozijnen in verband worden gebracht. De ballade, het referein en het rondeel
als directe erfgenamen van de antieke dichters! Het stelt historisch niets voor,
maar als ‘moderne’ legitimatie van De const kan het tellen. En daar schuilt een
coherente visie achter.
De Casteleins opvattingen over de retorica liggen in de lijn van wat de Franse
rhétoriqueurs de seconde rhétorique noemden: het rijm, het ritme, de muzikaliteit als essentie van De const van rhetoriken. Deze is wezenlijk welluidende verskunst. Maar anderzijds verbindt hij deze traditie toch ook met ‘modern’ gedachtegoed over de dichterlijke stofvinding (de fictie of poetria), de inspiratie
en, wat in deze context ongewoon was, de klassieke ciceroniaanse retorica,
waarvan hij de leer over de ‘ornatus’ (versiering) geheel interpreteert in het
licht van de muzikaliteit van rijm en klank. De flair waarmee hij zijn stellingen
uiteenzet, zijn geloof in de letteren als toegang tot de beschaving en tot de vrijheid, de eer en de eeuwige roem, maken het rederijkersboegbeeld Matthijs de
Castelein, althans naar de geest, tot een modern auteur. In de droomverbeelding
waarmee hij De const inzet, eist hij voor zichzelf onomwonden de laurierkroon
op, een kroon die hij in een herdruk van zijn boek door die andere moderne
rederijker, Cornelis van Ghistele, met evenveel woorden krijgt toebedeeld. De
doorgaans zeer goed geïnformeerde ‘beschrijver van alle de Nederlanden’, de
Florentijnse koopman en zaakgelastigde in Antwerpen Lodovico Guicciardini,
noemde hem een ‘gran litterato & famoso Poeta’, die als de beste onder zijn gelijken de palm verdiende.
Toch is de invloed van De Castelein, ondanks het eerder geciteerde vredesvers van Van der Noot, op de veranderingen in de Nederlandse letteren niet

zó groot geweest. Beleefde De const weliswaar tot in 1616 nog vier herdrukken
– eerst twee Gentse en vervolgens twee Rotterdamse – met zijn talrijke modellen,
zijn aandacht voor de extravagante ‘rhétorique extraordinaire’ en zijn principiële
inschikkelijkheid ten aanzien van het fraai klinkende vreemde pronkwoord
(het zogenaamde schuum), bleef het werk vooral in de smaak vallen van meer
‘traditionele’ rederijkers. Aan hen waren vernieuwingen nog niet besteed. Ook
niet de zorg voor een zuiver Nederlands:
Ghelijc de Zonne den schoonen dach illustreerd
Ende de Mane den nacht ilumineerd
Alzo verlicht ’t schuum een schoone oratie.
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Vertalingen
Hoezeer de moderne rederijkers inspeelden op de literaire opvattingen van de
humanisten, voor wie de klassieke letteren de basis vormden voor een nieuw
beschavingsideaal, illustreert het grootschalige vertaalwerk van Cornelis van
Ghistele, factor van de Antwerpse Goudbloem en een groot bewonderaar van
De Castelein. In dat milieu had hij een wat uitzonderlijk profiel. Hij was geschoold aan de Leuvense universiteit en schreef zelfs Latijnse poëzie, waarin
hij in de geest van Boccaccio’s mythologische handboek Over de stambomen
van de goden de fictie en de ‘loghenen’ van de klassieken verdedigde als een
bron van moraalfilosofische wijsheden. Naar men zegt om aan de dreiging van
een bankroet te ontsnappen, publiceerde hij tussen 1553 en 1556 in een hoog
tempo een reeks zéér succesvolle retoricale versvertalingen van Ovidius’ amoureuze heldinnenbrieven (Clachtige sendtbrieven) – in literaire gidslanden als
Frankrijk en Italië waren die alleen voorwerp van navolging door Neolatijnse
dichters! –, de Aeneis van Vergilius, de Lingua van Erasmus (in proza), de komedies van Terentius en – via het Latijn – Sophocles’ treurspel Antigone. In 1569
volgden nog de satiren van Horatius. Deze explosie beantwoordde aan een
grote behoefte. Het recente succes van Joannes Florianus’ prozavertaling van
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Dat was in elk geval niet de mening van Jan van Mussem, nóg een rederijkerpriester uit Vlaanderen, die in die jaren (1553) te Antwerpen een retoricahandboek
publiceerde. Rhetorica dye edele const van welsegghene behandelt de klassieke
welsprekendheid naar het voorbeeld van Cicero, Quintilianus en Erasmus. Het
is evenwel geen poëtica, maar een humanistisch schoolboek, bestemd voor
advocaten, redenaars, ambtenaren. Dichters en rederijkers worden er kribbig aan
herinnerd dat de op helderheid en orde gestelde retorica meer is dan ordeloos
rijmen. Het tegenbeeld dus van De Castelein en de zijnen, voor wie de ‘const’
in de eerste plaats gelijkstond met het maken van welluidende verzen.
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Ovidius’ Metamorfosen (1552) liet daarover geen twijfel bestaan. Van Ghistele
ging nu op grote schaal als dichter de wereld van de humanistische literaten
voor de leergierige culturele middenstand toegankelijk maken. Hij bracht zijn
broeders in de ‘conste’, weliswaar in het idioom van de welluidende ‘retorike’
én vanuit algemeen-christelijke en stichtelijke denkpatronen, in direct inhoudelijk contact met de klassieke stoffen en de ‘nieuwe’ genres: de heroïsche brief,
het epos, de satire, de komedie en het treurspel. Hij verweerde zich daarbij én
tegen de elitaire humanisten die in zijn retoricale versvertalingen een aantasting
van ‘hun’ klassieken zouden kunnen zien, én tegen de minder gecultiveerden
die zich met ‘Ulenspeghels beuselen’ onledig hielden. De moderne ‘retorike’
eiste haar plaats op. Zelf dichtte Van Ghistele veertien heldinnenbrieven van
eigen vinding (1559-1570), waarmee hij meteen de impliciete bedoelingen van
zijn vertaalwerk realiseerde. Deze epistelen verschenen als een van de eerste
Nederlandse imitaties van klassieke literatuur, al waren ze formeel nog geheel
getoonzet in de rederijkersstijl. Toch ogen zij nu, dankzij het eenvoudig gepaard
rijm en de doorlopende tekst, veel vlotter dan bijvoorbeeld de omzetting van
de Aeneis. Deze bestaat uit strofen met telkens een spreuk op het einde, wat de
gang van het verhaal stremt.
Van Ghisteles vertalingen hebben hun doel niet gemist: bijdetijdse dichters
als de geleerde Marius Laurier, Jan van der Noot en Jan Baptist Houwaert maken
er vlijtig gebruik van. De laatste zelfs ruim. De keer op keer herdrukte boekjes
maakten deel uit van de algemene hoogconjunctuur voor vertalingen in de
tweede helft van de zestiende eeuw, waarin Antwerpen tot in de jaren zeventig
de toon zette. Hun historische betekenis ligt in de verrijking en de elitisering
van de Zuid-Nederlandse rederijkersliteratuur. Deze had zich geleidelijk van
de Frans-Bourgondische tot de klassiek-humanistische cultuur gewend en
kreeg nu vanwege de Antwerpse factor Van Ghistele in haar eigen artistieke en
levensbeschouwelijke codes belangrijke werken uit deze cultuur aangeboden.
De vertaler koos, op één uitzondering na, niet voor moraalfilosofische, maar voor
fictionele teksten, waarvan echter wel, in de geest van Erasmus, de universele
en protochristelijke waarden werden onderstreept via hun positieve of negatieve morele voorbeeldfunctie. Een bezinning over het statuut van de doeltaal,
haar verrijking en opbouw, bleef daarbij achterwege. In dit opzicht is het onderscheid met de nagenoeg gelijktijdige vertaalactiviteiten van de Noord-Nederlander Coornhert frappant.
Het landjuweel van 1561
Dat de klassieke verbeeldingswereld bij de rederijkers de toon kwam zetten,
stond ook letterlijk te kijk in het memorabele Antwerpse landjuweel. Om dat
te ervaren volstond het een wandeling te maken langs elke herberg waar een
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van de deelnemende kamers was gelogeerd. Daar stond op de vooravond van
hun optreden een tableau vivant of een plastisch opgebouwd tafereel opgesteld,
dat in een gedicht werd uitgelegd en – weer! – over de vrede moest gaan. Dat
waren de zogenaamde puncten, waarvan de uitwerking ‘poëtelijk’ diende te
geschieden. Ze staan alle als houtsneden in de uitgave van het landjuweel afgedrukt en zijn overwegend bevolkt met goden en godinnen, mythologische
allegorieën en geschiedenissen uit de klassieke letteren: onder meer een scène
uit Terentius en een voorstelling van Orpheus als schepper van vrede en harmonie. In de opdracht van zijn Ovidius-vertaling had Van Ghistele de schilders
die de histories of ‘fabulen’ van de klassieke schrijvers uitbeeldden, als een
voorbeeld voor zijn vertaalwerk aangehaald. Ze waren dat a fortiori voor de
ontwerpers van de puncten. De bouwsels moeten in het bijzonder voor de organiserende Violieren, die de literaire afdeling vormden van het Sint-Lucasgilde met zijn vele kunstenaars en ambachtslieden, een feest zijn geweest. Als
uitvoerders van de door humanisten ontworpen blijde inkomsten – onder
meer van Filips ii in 1549 – waren vele leden van het gilde met de plastische
poetria van de elite vertrouwd geraakt. Hoezeer de nieuwe antiquiserende schilderkunst en luxenijverheid de literaire verbeelding hebben gestimuleerd en begeleid, zal blijken bij Lucas d’Heere en diens leerling Karel van Mander.
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Het punct van de Goubloeme uit Vilvoorde
op het landjuweel van 1561. Twee biddende
personages uit Terentius’ Adelphes
illustreren dat de vrede door gebed wordt
verworven.
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De vernuftige ‘poëterije’ die Willem van Haecht voor het welkomstspel van
de organiserende kamer van De Violieren ontwierp, mag voor deze invasie van
klassieke stofferingen symbool staan. Vrouwe Rhetorica ligt koud en krachteloos in de schoot van haar vriendin Antwerpen, maar wordt in deze hoopvolle
vredestijd tot nieuw leven gebracht. Pallas, Apollo en Mercurius gooien haar
elk een ‘straal’ toe, zodat ze haar ‘schat’ weer kan uitdelen. Dit is een zinspeling
op de adellijke kooplieden én stadsmagistraten Antoon van Stralen en Melchior
Schets, die sinds 1560 respectievelijk hoofdman en prins van de kamer waren.
Het tafereel illustreert tegelijk het gelukkig herlevingsgevoel en het register van
de nieuwe poëtische verbeelding.
De spelen zelf zijn, gezien vanuit het standpunt van de vernieuwing, niet
echt spectaculair te noemen. Het theaterfeest en de koopliedentrots die het
uitstraalde, stonden in het teken van de economische bloei, getuige het thema
van de prologen, korte spelen van tweehonderd verzen voor twee of drie personages. De vraag luidde hoe nuttig eerlijke zakenlieden wel zijn. Dat nut kon
natuurlijk niet op, zeker niet voor de kunsten en wetenschappen. De spelen
van sinne zelf – het genre kreeg door de prijzen waarmee het werd bekroond
in dit landjuweel een eerder nooit geziene waardering – handelden over de vraag
wat de mens het meest tot de beoefening van de kunsten (de artes) verwekt.
Slechts een beperkt aantal spelen reageert ‘modern’ door hierbij humanistischrenaissancistische begrippen te betrekken als faam en eer, of de platonische
traditie over de goddelijke bezieling van de dichters. Weer is het de poëticaal
bewuste Van Ghistele die de spits afbijt. Het spel dat hij als factor namens De

Toog uit het spel van sinne van Cornelis van
Ghistele namens de Antwerpse Goudbloem voor
het landjuweel, geïnspireerd door een emblema
van Alciato. Mercurius, vergezeld door arbeid en
ervaring, heerst over de kunsten, niet de grillige
Fortuna (afgebeeld in Spelen van sinne, 1562).

O Calliope in my trechte verstant gheeft
Der Poeterijen lieflijck en schoone [...]
Melpemone uwen sanck schinct my te loone,
Thalia u Comedien ydoone*.

*goed in hun soort

Met dit gebed tot de muzen reikte Den Groeyenden Boom uit Lier zijn ranken
uit naar de nieuwe landschappen van de Helicon. Deze ambitie liet zich nog
veel nadrukkelijker horen in de uitgave waarin het prachtlievende Antwerpse
concours voor het nageslacht werd bewaard.
Van de gildekamer naar de drukpers
Het landjuweel van 1561 dankt zijn historische uitstraling aan de wijze waarop
het typografisch werd ondersteund. Tijdens het feest al via allerlei eenzijdig
bedrukte losse bladen (plano’s) met rebussen, muziekdrukken, liederen, blazoenen. Daarna via een in 1562 door de koninklijke drukker Willem Silvius
uitgegeven boek, waarin naast vele illustraties zowel de puncten, de prologen
en de spelen zijn opgenomen, met uitzondering van de komische spelen of
esbattementen. Het drukken geschiedde in verschillende Antwerpse ateliers,
waaronder dat van Plantijn. Omdat deze laatste toen van calvinisme werd verdacht en – even – op de vlucht was geslagen, moest de uitgever de publicatie
met veel improvisatie redden. Het is niet zeker wie de anonieme lezersopdracht
voor deze uitgave heeft geschreven: de wervende, geleerde Silvius of een fier
terugblikkende Willem van Haecht. De tekst klinkt in elk geval manifestachtig.
Het Antwerpse toneelgebeuren wordt in het licht geplaatst van het Griekse en
Romeinse theater, de Scheldestad opgeroepen als de nieuwe Parnassus of de
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Goudbloem schreef, combineert met een scherp gevoel voor onderscheid de opvatting van de ‘const’ als muzikale ‘poëterije’ die door de goddelijke inspiratie
wordt verwekt, met die van de retorica gezien als een rationeel gefundeerde en
deugdstichtende overtuigingskunst, zoals overgeleverd in Cicero’s De oratore.
Het spel wordt bovendien onderbroken door een vertoning of toog die aan de
Latijnse Emblemata van Alciato is ontleend, enkele jaren voor Plantijn deze
voor het eerst in de Nederlanden zou publiceren. De uitbeelding illustreert
tegenover de grillen van de onstandvastige blinde Fortuna, staande op een
bol, de duurzaamheid van kunsten en wetenschappen, verzinnebeeld in een
zittende Mercurius.
De spelen van 1561 blijven stilistisch echter een puur rederijkersproduct.
Toch betekenen ze literair-historisch meer dan de laatste grote collectieve manifestatie van de cultuur van de ‘Retorike’. Ze vertolken ook de modieus-elitaire
aspiraties van een nieuwe generatie:
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woonplaats van de muzen. De hoop wordt uitgedrukt dat ze daar weldra met
‘onse Poeten’ te pronk mogen staan, zoals de Italianen met Petrarca en Ariosto,
de Fransen met Marot en Ronsard.
Deze op prestige en moderniteit gerichte voorstelling van zaken zou in het
circuit van de Noord-Nederlandse rederijkerswedstrijden nog lang school
maken. Silvius gaf ook de spelen van de Rotterdamse wedstrijd van 1561 uit.
De stukken van het Goudse toneelconcours van 1564 had hij eveneens willen
drukken, maar het gezag in Brussel weigerde, beducht om het ketterse karakter
van de spelen: de vraag handelde over ‘den toecomenden troost’.
De gang van de rederijkers naar de drukpers was niet nieuw. Toch had De
Casteleins uitgever, die de geheimen van de ‘const’ aan het lezend publiek prijsgaf, laten verstaan dat er nog bij vele kamergenoten ‘corporatistische’ bezwaren
bestonden tegen het vrijmaken van de eigen producten van de kamer en dat er
naar zijn gevoel te weinig Nederlandse dichters op de markt waren. De motivering van deze klacht was nieuw. Het ging om de verwerving van faam in het
licht van de Latijnse en buitenlandse letteren. De effecten van de persgang waren niet te onderschatten. Het forum van de rederijkersliteratuur werd almaar
groter: haar duurzaamheid, haar beschikbaarheid en haar vergelijkbaarheid
namen toe. Naast het waarderingssysteem van de vergankelijke prijsschalen
en trofeeën ging zich een leescanon vormen en werd, naar het voorbeeld van
de klassieke, Italiaanse en Franse circuits, ook volop ruimte geboden aan het
individuele dichterschap.
Op deze wijze werd een oud Brugs meester als Anthonis de Roovere vanwege zijn kwaliteit nog tachtig jaar na zijn overlijden gedrukt. De Rhetoricale
wercken (1562) zijn in onze letterkunde de eerste compleet bedoelde uitgave
van het lyrisch oeuvre van een auteur, opgezet met literaire intenties. De tekstbezorger was een stadgenoot: de Brugse rederijkersvoorman Eduard de Dene;
de drukker was de Antwerpenaar Jan ii van Ghelen, die zijn fonds op de rederijkersmarkt richtte. Het privilegie dateert van oktober 1561. Een publicatie in
het kielzog van het landjuweel dus, al moet de kopij eerder klaar zijn geweest.
Op het eerste gezicht lijkt de uitgave weinig voeling te houden met het nieuwe
gedachtegoed. Ze wordt gelegitimeerd met een expliciet rooms-katholieke
profilering van de vijftiende-eeuwse dichter. (Tijdens de beeldenstorm van 1566
zullen de in de Gentse Karmelietenkerk opgehangen borden met gedichten
van De Roovere worden neergehaald.) De literaire waardering betreft diens
beheersing van de welluidende vers- en rijmkunst (de seconde rhétorique) en
het hoog zedelijk gehalte van de gedichten. Het boek bevestigt het oordeel van
De Castelein: ‘Den Roover es voor al te prisene.’ Anderzijds biedt editeur De
Dene, net als Cauweel dat voor de Const van rhetoriken deed, een ‘nationale’
argumentatie: we doen zoals de Fransen. En dat gaat weer vergezeld van een
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naamlijstje: Molinet, Villon en Marot, alle drie dichters die toen al vaak waren
gedrukt. De uitgave is overigens geïnspireerd op Marots baanbrekende Villonuitgave. Van Ghelen heeft, met het oog op het leescomfort en een zo ruim mogelijke afzet, in zijn druk de typisch West-Vlaamse spellingsvormen geweerd.
Eenzelfde bekommernis blijkt uit de uitgave van de Refereynen ende liedekens
(1563), voorgedragen op het Brusselse refereinfeest van 1562. De Vlaamse,
Hollandse en Zeeuwse inzendingen zijn er op ‘Brabantsche tale geset’. En toen hij
de teksten van het Gentse concours van 1539 bezorgde, had ook al Joos Lambrecht
waar nodig de spelling vervlaamst. Het nieuwe medium bracht eenheid in de
literaire taal.
De Denes belangstelling voor de literaire erfenis van een individu komt
eveneens tot uiting in de manier waarop hij zijn eigen dichtwerk bijeenhield.
Op kerstavond van het retoricaal topjaar 1561 voltooide hij zijn Testament rhetoricael, een volumineuze verzameling van een kleine driehonderd, soms knappe
dichtstukken in de stijl van de seconde rhétorique, die af en toe Villon en Rabelais
blijken na te volgen. Tot een druk is het niet gekomen. Enkele jaren later zien
we deze gezaghebbende factor aan het werk in het veld van de moderne fabel- en
emblemataliteratuur in het gezelschap van de humanistische kunstenaar Marcus
Geeraerts. Hij krijgt daarbij bijval van de vernieuwer Lucas d’Heere.
Rederijkers die zich als zelfbewust individu wél via gedrukte bundels hebben
gemanifesteerd, zijn de bemiddelde Brusselse edelman Jan Baptist Houwaert
en de Gentse schilder-dichter en virtuoso Lucas d’Heere. De eerste bracht in
1563 in Antwerpen zijn Retrogratie incarnatie uit. De bundel staat nog geheel
in de traditie van de ‘Rhetorijcke extraordinaire’: acrobatische retrograden,
chronogrammen en anagrammen, moeizaam geschikt in een ingewikkelde
ordening, die de dichter breedvoerig moet uitleggen. Pas vijftien jaar later zal
Houwaert zijn retoricale volleerdheid op het spoor brengen van de nieuwe
literaire smaak. Den hof en boomgaerd der poësien (Gent 1565) van D’Heere is
van een geheel andere aard. Hoewel nog gedeeltelijk retoricaal, markeert de
bundel het begin van de renaissance in de Nederlandse literatuur. Met Lucas
d’Heere begint in de literatuurgeschiedenis een ander hoofdstuk, dat echter mede
door De const van rhetoriken is voorbereid.
Tussen de verschijning van De const en Den hof liggen maar tien jaar. Beide
boeken vertonen nog menig raakpunt. Zo gaan bijvoorbeeld de rijmschema’s
van D’Heeres innoverende sonnetten terug op die van het retoricale referein.
Rond beide publicaties bewegen zich deels dezelfde mensen. D’Heere leerde zijn
belangrijkste poëticale bron – de anoniem uitgegeven Art poétique françois
(1548) van Thomas Sebillet – kennen via zijn Gentse vriend, de Franse schoolmeester en drukker Hendrik van den Keere. Deze had ook Cauweel bijgestaan
en voor De const een verdediging van De Castelein gedicht, die een vertaling

was van een vers van Sebillet. Van den Keere was bovendien de zoon van de man
die Lambrechts drukkerij had opgekocht en deze naderhand aan Cauweel verhuurde. Achter twee boeken waarvan de literatuurgeschiedenis vooral de poëticale verschillen heeft onthouden, bewoog zich een kleine wereld van literatoren die in de eerste plaats geen onderlinge disputen maar de verheffing van de
literatuur in de volkstaal beoogden. Dat verklaart mede het irenische én hybridische karakter van D’Heeres baanbrekend boekje.
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De vroege renaissance
De eerste opvallende producten van de renaissance zijn buiten het circuit van
de kamers ontstaan, hoezeer ook de ‘moderne’ rederijkers hun achterban op
de literaire cultuur van de intellectuele bovenlaag attendeerden. Hun openheid voor het humanisme en de nieuwe letteren was in de eerste plaats gericht
op de prestigeverhoging en de versterking van het eigen literaire systeem: de
Retorijke met haar eigen stijl en genres, beoefend in een hecht netwerk van kamers en wedstrijden. Al wie in het Nederlands dichtte, of hij nu rederijker was
of niet, bediende zich van haar. Dit monopolie werd voor de eerste keer rustig,
maar bewust doorbroken door de schilder Lucas d’Heere (1534-1584). Dat gebeurde niet in Antwerpen, maar in Gent, waar blijkbaar ook onder de aristocratie
belangstelling bestond voor de letterkunde in de volkstaal.
Den hof en boomgaerd der poësien (1565)
De letterlievende kunstenaar D’Heere heeft – waarschijnlijk als lid van de
Gentse kamer Jezus met der balsem blomme – actief aan het rederijkersleven
deelgenomen. Van de tien refereinen uit Den hof zijn er ten minste drie voor een
refereinwedstrijd geschreven. Maar op de titelpagina van de bundel afficheert
hij zich alleen als schilder. In een referein voor de Antwerpse Violieren, waarin hij
met tal van argumenten de schilderkunst tot de ‘constichste conste der consten’
verklaart, luidt het dat de dichtkunst ‘an elcken cant’ (overal) in haar gevolg
loopt. Deze renaissancistische verwijzing naar het ideaal van de geletterde schilder is in het geval van de begaafde Gentse luxekunstenaar allesbehalve een cliché.
Zijn ambitie om ‘de oude trant van dichten’ daadwerkelijk te vernieuwen en
de Nederlandse dichtkunst aanzien te geven hing voor een groot deel samen
met zijn kunstenaarsloopbaan. Deze bracht hem in contact met de maatschappelijke en culturele top – de kring rond het Antwerpse atelier van zijn leermeester Frans Floris – en voerde hem in 1559-1560 als ontwerper van tapijtpatronen naar het Franse hof. In Parijs verdiepte hij zijn kennis van de Franse
literatuur, waarmee hij vooral via de poëzie van Marot in Antwerpen vertrouwd was geraakt. Al in 1558 had hij in een boek van een dominicaner pater
het eerste gedrukte sonnet uit onze literatuur gepubliceerd. Het netwerk om
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de dichter van Den hof – elk gedicht is naar Franse gewoonte aan een genoemde adressaat opgedragen – is voor de Nederlandstalige letteren van die dagen
een nieuw gegeven. Naast rederijkers aan wie uiteraard de refereinen zijn aangeboden, zijn er befaamde humanisten, magistraten, beeldende kunstenaars,
of dames uit de Gentse society. Aan deze elitaire groepen zijn de nieuwe genres
besteed, zoals oden, epigrammen, (nog onbeholpen) sonnetten, dichtbrieven,
elegieën... Dat de bundel in onze literatuur de eerste is die volgens deze genres
is geordend – de prestigieuze reeks van elf sonnetten staat netjes in het midden – maakt Den hof bovendien tot een soort demonstratietuin van de nieuwe
lyriek. Nieuwe poëzie voor een nieuw publiek, onder het mecenaat van Adolf
van Bourgondië, Gents hoogbaljuw en de admiraal die eerst keizer Karel en
dan Filips ii naar Spanje had begeleid. De ode waarin deze wordt voorgesteld
als Apollo en waarin jongedames uit de Gentse aristocratie vermomd zijn als
Diana en de muzen, laat een heel anders getooide en bevolkte Parnassus zien
dan degene waarop de gezellen van Retorike wilden gaan wonen. Het gedicht
beeldt overigens een van de emblemata van de geleerde Hongaarse humanist
Joannes Sambucus uit. Deze waren in 1564 bij Plantijn verschenen en D’Heere
had er de houtsneden voor ontworpen. Met het oog op de goede coördinatie
en om zijn vaak moeilijke Latijnse teksten aan zijn illustrator te verduidelijken
was Sambucus zelfs een tijdlang in Gent komen wonen. Waren het de bevriende humanisten Abraham Ortelius of Karel Utenhove, die de samenwerking
tussen de twee erudiete kunst- en rariteitenverzamelaars hebben bewerkstelligd? Den hof heeft de Nederlandsonkundige Hongaar wellicht niet betreden.
Had hij dat kunnen doen, dan zou hij er zich als bewonderaar van de Franse
dichter Clément Marot goed thuis hebben gevoeld.
Marot is D’Heeres belangrijkste voorbeeld, zowel voor de lay-out van de
bundel als voor de inhoud. Sebillet levert, zoals gezegd, de theorie, onder meer
over ‘het besonderste van de conste’ (haar goddelijke inspiratie) en de genres.
De opdracht – een oproep, ook tot de rederijkers, om de eigen taal met nieuwe
poëzie te verheffen – bevat tevens citaten uit Ronsard en Du Bellay. In de teksten
zelf valt evenwel van de toen zo actuele Pléiade geen spoor te bekennen, behalve
misschien in de oden. Als literair francofiel en liefhebber van Marot keek de
modernist D’Heere op deze manier meteen aan tegen een achterstand van één
generatie. Deze kloof zou Van der Noot overbruggen, hoewel ook hij in de leer
ging bij de rederijkers. Hetzelfde geldt voor de verstechniek. Schreef de Gentenaar D’Heere vanuit de Franse traditie in telverzen (dat zijn verzen die hetzelfde
aantal lettergrepen hebben) en distantieerde hij zich hiermee van de rederijkers,
de cesuur of vaste rustplaats in het vers kende hij niet. Ook deze zou de Antwerpenaar Van der Noot rond dezelfde tijd met vaardigheid toepassen. Zoals
De Castelein werd D’Heere snel door de literaire ontwikkelingen ingehaald.
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Vrouwenstemmen en nieuwe vrouwenlectuur
Wél een heel bijzonder aspect van Den hof is de aanwezigheid van schrijvende
vrouwen. Het enige gedichtje van het voorwerk is van de hand van D’Heeres
echtgenote, Eleonora Carboniers, dochter van een Zeeuws burgemeester én
rederijker. Behalve de drukker beveelt zij en niemand anders het werk van
haar man aan. In de bundel zelf staat nog een sonnet van haar: het eerste door
een vrouw in het Nederlands geschreven. Het is een vertaling uit het Frans van
een wat ondeugend en verder onbekend gebleven ‘mannensonnet’ van D’Heere
op een vrouwennaakt, geschilderd door Willem Key. Het wordt voorafgegaan
door een sonnet waarin de dichter zijn zielsverwante echtgenote een ontroerende hommage brengt. Binnen het artiestengezin werd de literaire galanterie
kennelijk op voet van gelijkheid bedreven. Even significant zijn de gedichten
waarin D’Heere enkele vrouwen aanzet om hun werk te laten drukken. De ene
is een (anoniem gebleven) humaniste, bedreven in het Latijn en Erasmusvertaalster; de tweede de schuwe en raadselachtige Dendermondse rederijkster
Roseane Coleners, van wie bekend was dat zij analfabete was. Haar (gedicteerde?) weigerachtige antwoord zal wel door de handen van de syllabentellende
Lucas zijn gegaan.
Dat de dames juist in een bundel als Den hof opduiken, is natuurlijk geen
toeval. In Italië en Frankrijk had de renaissance een literaire emancipatie van de
vrouw ingeluid. Zij was niet alleen de spil waar op de tonen van het petrarkisme
de nieuwe lyriek om draaide, maar ze ging tevens actief en volwaardig aan het
literaire leven deelnemen. D’Heeres vriend, de ‘Griekse, Latijnse en Franse poëet’
Karel Utenhove, die in Parijs de Franse literaire fine fleur frequenteerde en in
Den hof discreet wordt aangemaand om ook in de volkstaal te dichten, had ingrijpend meegewerkt aan de tweede editie van de literaire nalatenschap van de
Italiaanse protestantse dichteres en ‘femme savante’ Olympia Fulvia Morata
(Basel 1562). In deze bundel zijn ook de eerste gedichten van Marnix van Sint-Aldegonde verschenen. Zelfs Anna Bijns werd in 1549 bij de publicatie van haar
tweede refereinenboek in de nieuwe geest door de humanist Livinus Brechtanus
als een ‘Teutoonse Sappho’ begroet.
Een meer bevoogdende mentaliteit spreekt uit Het cieraet der vrouwen
(Antwerpen, Silvius, 1566) van de jonge Brabantse arts en calvinist Gerard
Goossens, een duurzame vriend en bewonderaar van Van der Noot. De verzenbundel, geschreven in de oude Brabantse maat (tien tot twaalf lettergrepen
per vers), biedt de vrouw allerlei instructies met betrekking tot haar lichamelijke
schoonheid en geestelijk welzijn. Kortom: humanistische emancipatie waarbij
het mannenwelzijn primeert. De raadgevingen worden voorafgegaan door een
lange imitatie van het droomgedicht waarmee De Castelein zijn Const had ingeleid. In deze kunst van de mythologische verbeelding of poetria is de ambiti-

Humanistische impulsen
Laurier droeg zijn beide bundels op aan de Neolatijnse dichter Jacob de
Slupere (Sluperius), rooms pastor in het Ieperse. Den sleutel bevat onder meer
een lange herdersdialoog die uit de Poemata (1563) van deze humanist is vertaald. Voor het Nederlands een nieuwigheid, bovendien aangeboden in een
verrassend moderne vormgeving: zesregelige strofen in wat aardig op een
drievoetige jambe lijkt! Beide vrienden vormen een opmerkelijk schouwspel.
Ze sturen elkaar hun werk ter beoordeling, ze vertalen elkaars verzen in hún
dichttaal, ze gaan samen op zoek naar drukkers. Het West-Vlaamse duo is een
uitzonderlijk toonbeeld van de vruchtbare samenwerking tussen de Neolatijn-
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euze Goossens kennelijk in zijn element. Het visioen groeit uit tot een godenfeest: de gelauwerde dichter krijgt er de opdracht zijn vrouwenhandboekje te
schrijven. Dat eindigt met een lijstje van te schuwen amoureuze boeken, waaronder de Spiegel der minnen, Van Ghisteles vertaling van de Sendtbrieven (heldinnenbrieven) van Ovidius en diens Const der minnen, vertaald door ‘een
van Ieper’. (De laatste titel zou in 1570 op de index worden geplaatst!) Bij de
Franse boeken voorziet Goossens onder meer de Amadis de Gaule van een veto.
Hij zit daarmee op één lijn met de humanist Vives. En had ook Erasmus, in zijn
traktaat over het christelijk huwelijk (Institutio christiani matrimonii, 1525)
niet bijzonder heftig gewaarschuwd tegen liedboekjes als meisjesbedervers?
Toch is Goossens in bepaalde milieus uit de toon gevallen. In de Lauwerboom, de moderne meisjesschool van de rederijker Peeter Heyns, waar de
dochters van de Antwerpse ‘highbrow’ Frans leerden en toneel speelden, was
het geliefde leerboek juist een door Plantijn gedrukte Tresor des Amadis (1560).
Bij Heyns liepen later de dochters van Silvius school en ze betaalden met boeken.
Of daar vaders druk van Het cieraet bij was, toch een praktisch meisjesboek,
weten we niet. Wel hield Silvius in het begin van de jaren zeventig zijn noodlijdende uitgeverij overeind met herdrukken van de... Amadis, blijkbaar een
onverslijtbare bestseller. Goossens’ afwijzing van de Ieperse Ovidius zou in elk
geval aanleiding geven tot een vinnige repliek. De Ieperse boekhandelaar Marius
Laurier, die in 1563 en 1564 (onder een schuiladres bij Silvius!) met veel gevoel
voor cultuurhistorische verschillen een versvertaling van Ovidius’ heidense
Ars amatoria had laten drukken, slikte het niet. In zijn uit het Frans omgedichte,
vrouwvriendelijke vrijersvademecum Den sleutel der liefden (vóór 1570) haalt
hij zeer vernietigend uit naar Goossens’ verstechniek, diens literaire pretentie
en ondeskundigheid over vrouwen. Hij zal, als hij dan nog in leven was, beslist
meer plezier hebben beleefd aan Houwaerts monumentale Pegasides pleyn
(1583), zonder twijfel hét – elitaire – vrouwenboek van de Nederlandse zestiende
eeuw (zie p. 85).
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schrijvende intelligentsia en de dichters in de volkstaal. Dat was eerder nog
niet vertoond.
Bij de aanvang van de zestiende eeuw had het humanisme in vele grote en
kleine Vlaamse en Brabantse steden vaste voet gekregen. Maar op het vlak van
de creatieve literatuurbeoefening bewogen zich de letteren in de volkstaal en
die van de Neolatijnse auteurs grotendeels in gescheiden circuits. Wel oefende
het beschavingsideaal van de humanisten op de beoefenaars van de ‘Retorijke’
en van de ‘moderne poëzije’ een grote aantrekkingskracht uit. In de jaren zestig wordt de belangstelling echter meer wederkerig. Ook de Latijnschrijvende
humanisten gaan stilaan een grotere openheid voor de Nederlandse taal en
dichtkunst vertonen. De bewondering voor de klassieke talen en beschaving
had mettertijd de aandacht gericht op de eigen taal en de perspectieven van
een eigen literaire cultuur. Wat in het Grieks en het Latijn kon, moest nu ook
in de moedertaal kunnen. Het voorbeeld van Italië en Frankrijk en een gevoel
van eigenwaarde gaven daarbij de doorslag.
Al in 1541 had de humanist Georgius Cassander in zijn professorale oratie bij
de opening van de ambitieuze Brugse leergangen in de retorica en de dialectica
(redeneerkunst) de lof van de volkstaal gezongen. Wat het Grieks was voor
Athene, betekende het Vlaams voor Brugge! Achter deze literaire overdrijving
ging kennelijk meer schuil dan een compliment voor de subsidiërende stad.
De geleerde Bruggeling plande daadwerkelijk ooit een studie over de oudheid
van het Nederlands. Bovendien werd hij door de bijbelvertaler Jan Utenhove
omtrent volkstaalkwesties geraadpleegd. Dergelijke bemoeienissen vanwege gezaghebbende intellectuelen verhoogden uiteraard de status van de Nederlandse
dichtkunst. De impact ervan zal evenwel pas écht meetbaar worden in het
begin van de zeventiende eeuw, met academici als Heinsius en Scriverius in
Leiden en Puteanus in Leuven. Daarvóór waren de verheerlijking van de moedertaal en de daarmee gepaard gaande taalopbouw en taalzuivering in hoofdzaak
van andere milieus uitgegaan. Rederijkers en ‘moderne poëten’ gingen voor
het Nederlands op zoek naar de eer en de faam die hun buitenlandse en klassieke voorbeelden voor hún taal hadden verworven. Psalm- en bijbelvertalers
pleitten voor een zuivere, voor ieder verstaanbare taal in dienst van hun religieuze idealen. Andere pragmatici wilden de moedertaal tot een handzaam instrument maken van de vooruitgang en de nieuwe kennis. Joos Lambrechts
bemoeienissen met de spelling en de zuivere woordenschat beoogden de reikwijdte en de doeltreffendheid van de gedrukte communicatie te vergroten. De
ongemeen succesvolle, want vaak herdrukte en bijgewerkte Tresoor der Duytscher
talen (1553) van de Antwerpse schepen en jurist Jan van den Werve bood voor
duizenden bastaardwoorden uit de verlatijnste rechtstaal een Nederlandse
term of een verklaring. Wat in wezen de ontvoogding beoogde van de burgerij,

Ziet hier (beminde vrient) wat de mensche doet
Een recht gheluckigh leven hebben op der aerden.
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verwelkomde Van den Werves drukker, Hans de Laet, als een triomf van de
moedertaal, die tevoren als goud onder de grond verborgen had gelegen. Coornhert zou dit boek niet zonder reden ten zeerste waarderen. Een jaar later verscheen Rembert Dodoens’ Cruijde boeck, een wetenschappelijk botanisch werk
dat men eigenlijk in het Latijn zou hebben verwacht.
Tot deze statusverhoging van de volkstaal hebben niet in de laatste plaats de
opvattingen van de Antwerpse arts Goropius Becanus bijgedragen. Nu nog
wekken deze verbazing. In zijn historiewerk over Antwerpen, de Origines
Antwerpianae, in 1569 uitgegeven bij Plantijn, verklaarde hij het Nederlands
tot de oudste (Duyts = doudst), de meest waardevolle en volmaakte taal, die
door haar woorden meteen het wezen doet vatten van wat zij weergeeft. Dát
was althans hier nog niet gehoord: de volkstaal ouder en beter dan het Latijn,
het Grieks en vooral het Hebreeuws! ‘Om niet van deze taal te houden, moet je
helemaal stoïcijn zijn geworden,’ roept hij zijn beschermer, de Luikse prinsbisschop toe. De glimlach die Becanus in het Latijnse Leiden aan Justus Lipsius,
Hugo de Groot en Joseph Scaliger zou ontlokken, mag niet doen vergeten dat
hij Nederlandse taalkundigen als Kiliaan, Stevin en Spiegel diepgaand heeft geinspireerd. Later, in 1598, zou Lipsius in een brief aan de Antwerpse magistraat
en humanist Hendrik Schotti Becanus’ opvattingen weerleggen. Dit werkstuk,
dat vanaf 1602 in Lipsius’ gedrukte correspondentie werd opgenomen, werd
een referentiepunt in de discussies over de oorsprong van de moedertaal. Zijn
historische kritiek op de methoden van de fantasierijke Antwerpenaar combineert Lipsius met de taalkundige informatie die hij uit zijn studie van het oudste
boek in de moedertaal had opgedaan: de tiende-eeuwse Oudnederlandse glossen bij de psalmen, de zogenaamde Wachtendonckse psalmen.
De openheid van humanistische geleerden voor de Nederlandse literatuur
komt uiteindelijk het scherpst tot uiting als zij deze werkelijk gaan steunen en
bevorderen. Lipsius toonde in zijn Leidse tijd veel sympathie, maar hield toch
afstand (zie p. 121). Een duidelijker profiel op dit gebied vertoonde de cartograaf, numismaat en antiquaar Abraham Ortelius (1527-1598), een van de spilfiguren van het wetenschappelijk zeer dynamische Antwerpse humanistenmilieu. In zijn album amicorum prijken verzen van menig ‘modern’ Nederlands
dichter uit Zuid en Noord. Hecht bevriend was hij met Lucas d’Heere. Die heeft
aan hem in Den hof een sonnet opgedragen, dat een bewerking was van het beroemde Latijnse epigram van Martialis dat ook Plantijn zou navolgen in zijn
nog steeds zo populaire Le bonheur de ce monde (Het geluk van deze wereld):
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Veel wijst erop dat Ortelius de Gentse kunstenaar bij Sambucus als illustrator
van diens emblemen had aanbevolen. En toen Plantijn met de uitgave van
Sambucus’ bundel in 1564 de geleerde Latijnse emblematiek op de Antwerpse
boekenmarkt lanceerde, was het weer Abraham die aandrong op een Nederlandse vertaling en voor die taak Marcus Antonius Gillis warm maakte. Gillis
was een gespecialiseerd vertaler van klassieke moraalfilosofische geschriften.
Veel meer dan de rederijker Van Ghistele bewoog hij zich in de wereld van de
humanisten. Ortelius’ keuze viel in goede aarde. Op de in het Nederlands berijmde Emblemata I. Sambuci (1566) volgde een jaar later nog de vertaling van de
Emblemata van de Haarlemse arts Hadrianus Junius. Deze had zelf zijn stadgenoot Coornhert als vertaler voorgesteld, maar Plantijn gaf de voorkeur aan
Gillis.
Ortelius’ openheid voor het Nederlands betrof ook zijn eigen werk. Van zijn
ongemeen succesrijke kaartenboek Theatrum orbis terrarum (1570) maakte
hij haast meteen zelf een Nederlandse vertaling. Ze werd ingeleid door een
lang gedicht van zijn zeer goede vriend Peeter Heyns, de al vermelde schoolmeester, die tevens factor was van de Berchemse kamer van Den Bloeyenden
Wijngaert en als zodanig had meegewerkt aan de evenementen van 1561. Heyns
zou, in samenwerking met de graveur en uitgever Filips Galle, dat Theatre naderhand bewerken tot een zakatlas, eigenlijk een aardrijkskundig leesboekje
waarvan de kaarten telkens werden toegelicht in gedichten. De verzen in deze
Spieghel der werelt (1577) zijn geschreven in de oude vrije Brabantse maat: ‘Tis
Brabants dat ick spreeck, Brabants wil ick dan dichten’. Dat klinkt vreemd,
omdat meester Heyns al in 1568 in een berijmd leerboekje voor het schrijfonderwijs deze maat met een duidelijk statement voor het Franse telvers had
verlaten. ‘Dole ick als ick tgoet om een beter late?’ luidde het toen retorisch. De
Spieghel hield kennelijk meer de verwachtingspatronen van zijn lezers in het
oog. In de milieus beïnvloed door het emancipatorisch wetenschappelijk humanisme viel de nadruk in de eerste plaats op effectieve kennisoverdracht en
niet op vormkwesties. Geleerde tijdgenoten hebben overigens in koor de morele
dimensies van Ortelius’ cartografisch werk onderstreept. De atlas was een symbool voor vrede en verzoening, voor harmonie en koopmansvrijheid. Zo kon
Coornhert, in een dialoog waarin hij de sceptische en pessimistische geograaf
probeerde te overtuigen van de mogelijkheden om de deugd te onderwijzen,
het ironisch-geestig hebben over Ortelius’ twijfels of hij met zijn Theatrum
wel het belang van zijn lezers op het oog had gehad.
Drukkers, uitgevers en boekhandelaars. De goedlopende emblematiek
Goropius Becanus, Ortelius, Gillis en Heyns hadden heel wat gemeenschappelijke vrienden. Ze behoorden allen tot de kring van Antwerpse intellectuelen
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die in verbinding stonden met de ‘Officina Plantiniana’. De zaak van de vlug
ingeburgerde Fransman Christophe Plantin was razendsnel op weg om tot de
grootste drukkerij-uitgeverij van haar tijd uit te groeien. Antwerpen was rond
het midden van de eeuw met Venetië en Parijs het belangrijkste typografische
centrum in de wereld. Zeker honderdveertig boekdrukkers zijn er in die tijd
werkzaam geweest. De markt was in stijgende mate internationaal geworden
en vele bedrijven gingen zich specialiseren in bepaalde genres en talen. Zo goed
als alles was er te koop: van ouderwetse Nederlandse volksboeken tot filologische
technologie en archeologie van de oude beschavingen, van conversatie- en boekhoudersboekjes tot farmaceutische wetenschap, van Spaanse literatuur tot
muziekdrukken. Alleen de ooit zo florerende uitgave van protestantse en in
het bijzonder lutherse geschriften had een onherstelbare knauw gekregen. De
invoer van boeken voor de markt van de buitenlandse handelskolonies maakte dat het aanbod van moderne literatuur in de Scheldestad zeer aanzienlijk
was. Zelf drukte Plantijn al in 1557 Ronsards Les amours, zij het dan hoofdzakelijk voor de Franse markt en onder de naam van een Rouaanse drukker.
Ariosto was zelfs te krijgen in het Frans en het Spaans.
De vraag rijst in welke mate drukkers, uitgevers en boekhandelaren direct,
dat wil zeggen op eigen initiatief, tot de renaissancistische vernieuwing van de
Nederlandse letteren hebben bijgedragen. We wezen er al op hoe Joos Lambrecht en Hans de Laet de volkstaal bevorderden. Aan dit gezelschap kan de
boekhandelaar en uitgever Jan Gymnick worden toegevoegd. Bij zijn collega
Joannes Grapheus (broer van de stadssecretaris en humanist Cornelius, vriend
van Erasmus) gaf hij in 1541 een geïllustreerde Titus Livius in het Nederlands
uit. Gaat de vertaling terug op een Duits voorbeeld, uit Gymnicks dedicatie
aan het Antwerpse stadsbestuur blijkt dat niet alleen de overdracht van de
klassieke cultuur in de volkstaal, maar vooral de promotie en de verheffing van
het Nederlands de motieven van deze onderneming waren.
Een vernieuwing die de drukkers echt hebben aangemoedigd, was de emblematiek. Een bijzondere belangstelling voor bimediale boeken waarin prent
en verklarend vers op een systematische wijze werden samengebracht als een
nieuwe, spannende vorm van tegelijk aangename en nuttige lectuur die het op
het gedrag van de mens was gericht, vertoonde al in de jaren vijftig de drukkersfamilie Van Liesveldt. In 1548 brachten ze een uitgave van Sebastian Brants
Sotten schip uit met houtsneden, waarvan de invloed nog zou reiken tot bij
Maarten van Heemskerck. In 1557 publiceerden ze de wel zeer bijzondere eerste
uitgave van een oude strijddialoog van het rederijkersidool Anthonis de Roovere: Van pays en oorloghe, een portie vijftiende-eeuwse stedelijke welvaartsmoraal, die bijna een eeuw later, tijdens de zich voortslepende oorlogen met
Frankrijk, blijkbaar nog perfect kon functioneren. In een stevige lay-out werd
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elke strofe voorzien van een goed gekozen plaatje over stoffen uit de bijbelse
historieboeken. Met deze vormgeving was het huis inmiddels goed vertrouwd
geraakt, toen het in 1554 het eerste Nederlandstalige emblemataboek op de
markt bracht: Tpalays der gheleerder ingienen, een vertaling van Guillaume de
la Perrières Le théatre des bons engins (Het schouwtoneel van de goede verstanden). De verzen waren van de hand van de rederijker-drukker Frans Fraet, die
zich, zoals we zullen zien, ook op gevaarlijker terreinen begaf.
Merkwaardigerwijs wordt Tpalays niet als een nieuwigheid aangekondigd.
De Franse auteur wordt verzwegen en uit het origineel is zelfs het woord ‘embleem’ verdwenen, evenals de naam van de vader van het genre, de Italiaanse
jurist en humanist Andrea Alciato. Het bundeltje lijkt op deze wijze helemaal
opgeslorpt in het circuit van de geïllustreerde moraliserende literatuur in de
trant van Brants Narren Schiff.
Wél innoverend en stimulerend was de keuze die Christophe Plantijn voor
het drukken van emblemataboeken maakte. Hij haakte hiermee in op de grote
belangstelling die in de kosmopolitische stad al voor het genre bestond. Alciato’s
emblemen doken er op in drukkersmerken, in alba amicorum, op penningen
en in de enscenering van het landjuweel. Plantijn begon in 1561 met de uitgave
van het deviezenboek van Claude Paradin en Gabriel Simoni, een met de emblematiek verwant genre, dat het zowel bij de adel en de geldaristocratie als bij
de humanisten goed deed. Door de combinatie van een motto en een daarbij
wat bevreemdende prent schiep het devies ruimte voor een spitse vertolking
van persoonlijke levensidealen. De Devises heroiques, binnen het jaar gevolgd
door een Latijnse vertaling, waren in de eerste plaats bedoeld voor de Franse
markt, maar toen Plantijn in 1562 verdacht werd van de publicatie van een calvinistisch boek en tijdelijk naar Parijs moest uitwijken terwijl zijn zaak gedwongen (frauduleus?) werd uitverkocht, stortten zijn concurrenten zich als
aasgieren op Paradins bestseller. De bundel werd gretig nagedrukt en de steeds
alerte Silvius maakte er meteen zelf een Nederlandse vertaling van ‘met welcke
[...] tgemeene volc hem sal mogen behelpen, om te leren kennen ende beminnen die duecht, eere ende vromicheyt’. Aristocratische modes en codes in dienst
van de emancipatie van de burgerij.
Plantijns eerste échte embleemboek was de hier al eerder vermelde Latijnse
bundel van Sambucus (1564), in 1565 gevolgd door die van Hadrianus Junius.
Zoals gezegd werden beide verzamelingen mede op instigatie van Ortelius in
het Nederlands vertaald. Er kwamen ook Franse versies. Zo boorde de uitgever
een nieuw publiek aan en konden ook de dure houtsneden meteen beter renderen. Nog steeds in 1565 begon Plantijn met een reeks Alciato-uitgaven, die
bijna telkens waren vergezeld van nieuwe geleerde commentaren. Hij profiteerde daarbij van een crisis in het Franse drukwezen. Met deze nadrukkelijke

De jonge Jan van der Noot
Van der Noots poëticale Alciato-versjes verschenen pas in zijn bundel Het bosken, in 1571 te Londen bij Henry Bynneman gepubliceerd. De dichter verbleef
sinds 1567 als banneling in Engeland (zie p. 60). De bundel valt evenwel te beschouwen als een verzameling van gedichten die ongetwijfeld voor het grootste deel in Antwerpen waren geschreven en misschien ook al eens gedrukt. Dat
laatste geldt in elk geval voor de met ene Guillaume de Poetou uitgewisselde gedichten in het Frans. Deze waren in 1566 reeds gepubliceerd in Suite du Labeur
en liesse (Vervolg op ‘Arbeid in vreugde’), De Poetous derde bundeltje gelegenheidsverzen bestemd voor Antwerpse notabelen en prominenten uit de koopliedenkolonies. Voor het drukken was de jonge Jan van der Noot (1539) als
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aanwezigheid in dit marktsegment veroverde hij als het ware een monopolie
in de emblematiek. Later volgden nog nieuwe bundels. De methode om via een
poëtische onthulling van afbeeldingen, die gekozen waren uit de natuur, de
cultuur en het dagelijks leven, de lezer tot diepere inzichten en een beter gedrag
te voeren, zou een van de meest succesvolle ‘manieren van schrijven’ worden
in de zeventiende-eeuwse letterkunde. Plantijn zelf wees met veel publicitaire
nadruk op de kunstambachtelijke toepassingsmogelijkheden van het genre. In
de rijke Scheldestad was dat beslist een verkoopargument.
Literair het meest beklijvend was de inleiding die Gillis op verzoek van
Plantijn voor de Nederlandse Sambucus had geschreven: nieuwigheden vroegen om uitleg. De tekst vormt de eerste theoretische beschouwing die in het
Nederlands aan het genre is gewijd. Het emblema wordt opgevoerd als een
nieuwe vorm van poëterie (inventie). In navolging van het voorwerk van een
Franse Alciato-vertaling uit 1549 valt de klemtoon ook op de stijl van de emblematische epigrammen. Die bestaat uit ‘figuren ende manieren van spreken’
die wel ‘daghelijcs by onse Rhetorisiens’ zijn te vinden, maar waarvan deze
noch de eigenschappen, noch de effecten kennen ‘om dat wy noch ionck zijn
in het scrijven’. Bedoeld zijn het problema (een vraag- en antwoordstructuur),
de dialoog, de apostrofe (de aanspreking van de lezer of de prent), de apodixe
(de evidente bewijsvoering) en de prosopopeia of personificatie waarin elementen uit de prent sprekend worden ingevoerd.
Ongeveer gelijktijdig herdicht Jonker Jan van der Noot uit dezelfde Franse
Alciato-editie vier embleemteksten in het Nederlands, onder meer als vertolking van zijn verheven opvattingen over de schone dichtkunst. Deze verschaft
de échte roem, omdat ze in wezen met deugd en wijsheid is verbonden. De
teksten gaan alle vergezeld van de uitdrukkelijke vermelding van de gebruikte
stijlfiguren. Zo presenteren zich het genre van de emblemata en de door Gillis
bepleite figuren als waarmerken van de nieuwe literatuur.
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mecenas opgetreden. Hij was toen blijkbaar in goeden doen. Hard werkend
aan zijn carrière zetelde hij – in het voetspoor van zijn vader en grootvader –
eerst in 1562-1563 en vervolgens in 1565-1566 (en dan in het fonkelnieuwe renaissancistische stadhuis!) als schepen. Eén ding is zeker: de sponsor van de Artesische
dichter-koopman en Ronsard-bewonderaar Poetou genoot in het multiculturele
Antwerpse gezelschapsleven toen zelf al een ‘literaire’ reputatie.
Hoewel enkele van de vroegste Antwerpse verzen uit Het bosken zelfs nog
letterlijk aan de rederijkers herinneren (De Castelein!), valt meteen de enorme voorsprong op van Van der Noots poëzie op de gelijktijdige gedichten van
Lucas d’Heere, zowel door hun taalpurisme als verstechnisch en inhoudelijk.
De Franse metriek neemt hij haast probleemloos over, waarbij hij, zoals
Ronsard het nog onlangs had gedecreteerd, vaardig de cesuur respecteert. ‘Le
grand Vendômois’ vormt op alle gebieden hét voorbeeld, en dat was voor de
Nederlandse letteren een grote innovatie. Is Ronsard de vader van de Franse
poëzie, juicht Poetou, dan is (de tweetalige) Van der Noot dat voor Artois,
Brabant en Vlaanderen. Vooral de amoureuze sonnetten, die zeer waarschijnlijk tijdens zijn vrijage met de Leuvense Cécile de Billihe zijn geschreven, laten
zich als knappe imitaties bewonderen, ook van Petrarca en De Baïf:
En ist de liefde niet, wat ist dan dat mij quelt?

Die liefde zou van kortere duur zijn dan Van der Noots latere literaire faam.
Hij huwde Cécile in april 1563. In november 1566 volgde al de scheiding. Om
confessionele redenen, zegt men.
Evenzeer als de zeer bijdetijdse toon van deze poëzie treft op dat moment al
Van der Noots (hogelijk ronsardiaanse) visie op het wezen en de functie ervan.
Zij zal gaandeweg als het ware exclusief de gehele persoon en het leven van de
dichter inpalmen. Dit goddelijk bezielde dichterschap, dat aan degenen die het
bezingt eeuwige roem verschaft, is slechts aan weinig uitverkorenen gegeven.
Al bij de jonge dichter gaat deze opvatting meteen gepaard met een flinke portie
zendingsbewustzijn: hij acht zich met fierheid de eerste die Apollo’s geheimen
in de Nederlanden heeft gebracht. Aan het slot van een pindarische ode op de
militaire bravoure van een van zijn verwanten, luidt het, in dit geval overigens
wat stroef nagevolgd uit Ronsard:
En op dat de Neerlanden
Oock moghen sien en weten
Dat ick Phoebus secreten
Myn vyanden ter schanden
In heur ierst heb gebrocht

[...]
Dit werck dus heb volbrocht.

Op de vlucht
De troebelen en de komst van de ijzeren Alva hebben deze literaire ontwikkelingen niet stilgelegd, maar wel diepgaand beïnvloed. In april 1566 – het
‘Wonderjaar’ – boden de edelen de landvoogdes Margaretha van Parma een
smeekschrift aan. Schorsing van de strenge plakkaten tegen de ketters en afschaffing van de gehate inquisitie waren de wensen. Brussel beloofde matiging.
Intussen rukte het volkse calvinisme van de hagenpredikers steeds driester op.
De bom kwam tot ontploffing in augustus met de vanuit het zuidwesten van
Vlaanderen naar Groningen oprukkende beeldenstorm. Hogelijk aangewakkerd door de belemmerde graantoevoer, een reeks uiterst strenge winters, de
teloorgang van de textielindustrie en de geldontwaarding, was de religieuze
agitatie een regelrechte revolutie geworden. Dat vuur konden de zoveel behoedzamer petitie-indieners uit de adel en de koopliedenstand nauwelijks
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Hoe valt deze voorsprong van de ambitieuze jonker te verklaren? In het Nederlandse literaire circuit is zijn naam dan nog nagenoeg geheel afwezig. Alleen
de ons al bekende randfiguur Goossens begroet hem in Antwerpen als de
‘bloem der Poeten’, een compliment dat D’Heere in Londen zal overnemen. Is
het de tweetaligheid van zijn stand, de goed opgeleide ambtsadel, die hem in
het zo internationale Antwerpen direct toegang gaf tot de actueelste Franse
poëzie? Daarnaast zal de al met al kortstondige en late (1566) omgang met de
Ronsard-fan Poetou ongetwijfeld stimulerend zijn geweest. Een uitzonderlijke
begaafdheid deed de rest. Poetous bundels illustreren in elk geval dat er voor
deze allernieuwste poëzie bij de Antwerpse aristocratie een markt was, waarbij in het bijzonder de kosmopolitische kooplieden zich graag als liefhebbers
van de Pléiade-poëzie manifesteerden. De Artesiër schreef bij de vleet liefdesgedichten aan de hand waarvan zij hun geliefdes naar de laatste mode chic het
hof konden maken. De nieuwe poëzie werd op deze manier een maatschappelijk statussymbool en Van der Noot zal deze situatie later gretig uitbuiten.
Er was in Antwerpen overigens ook een actieve Italiaanse literaire kolonie
met in de jaren zestig de Genuese Academie van de Gioiosi, later gevolgd door
de Confusi. Maar concrete en directe sporen naar de jonge Van der Noot biedt
dit milieu op dat ogenblik nog niet. De vroege Nederlandse literaire renaissance stamt kennelijk uit Frankrijk, niet uit Italië: zowel D’Heere, Van der
Noot en die andere tweetalige edelman, Marnix van Sint-Aldegonde, haalden
hun kennis en kunde direct uit de Franse literatuur, net zoals dat met een
Leidenaar als Janus Dousa het geval zou zijn.
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meer bedwingen. Margaretha reageerde doortastend, ook in het Antwerpse.
Toen de koninklijke troepen op 13 maart 1567 een geuzenlegertje onder de muren van de stad in Oosterweel afslachtten en de prudente Willem van Oranje
de toekijkende Antwerpenaren belette om de rebellen bij te springen, organiseerden de calvinisten een coup om op hun beurt het stadhuis te veroveren.
De prins reageerde met een overmachtige alliantie van lutheranen en katholieken, en de opstandelingen dropen af. Een van hen was de onstuimige schepen
Van der Noot. Hij was nog maar enkele maanden eerder tot het calvinistische
kerkbestuur toegetreden. Over zijn motieven blijft het gissen. Zag hij zijn kans
schoon om met de steun van de ‘samenzweerders’ Antwerps markgraaf te worden, of was zijn engagement sociaal-religieus? Zwaar besmet nam hij wijselijk
de vlucht. Alva’s bloedraad zou daarna alles verbeurd verklaren wat hij bezat,
en hem verbannen.
Vele andere schrijvers ondergingen in die maanden een gelijksoortig lot.
D’Heere vluchtte in het kielzog van zijn Gentse vrienden naar Londen, voor een
kunstenaar geen slechte keuze. Zijn psalmvertaling van 1565 was nog kerkelijk
goedgekeurd. Lang had hij geloofd in een vreedzaam samenleven van katholieken en zijn calvinistische geloofsgenoten. Wij weten niet op welke wijze hij
aan de beroerten heeft deelgenomen. Als artiest deed hij in elk geval niets om
de schilderijen van zijn hand die in de Gentse kerken hingen, uit de handen
van de beeldenstormers te redden. Ook de retoricale sterauteurs moesten
vluchten: de Antwerpse stadsanimator Van Haecht, auteur van enkele luthersgezinde apostelspelen, naar Aken, Peeter Heyns naar Keulen, de succesvolle
Lierse factor en prijzenwinnaar Van der Voort naar het Noorden. Zijn stadgenoot Ambrosius van Molle, winnaar van het Brusselse refereinfeest, had
minder geluk: hij werd onthoofd. De Brusselse adellijke dichter Jan Baptist
Houwaert belandde een tijdje in de kerker, zijn stand- en stadsgenoot Marnix
van Sint-Aldegonde week van Breda uit naar Oost-Friesland, buiten de jurisdictie van de Habsburgers.
Deze gebeurtenissen hebben de aandacht voor specifiek literaire kwesties
uiteraard danig verzwakt. De Nederlandse letterkunde verhuisde naar Londen
en de Rijn. De meeste ballingen zijn in de jaren zeventig na het vertrek van
Alva geleidelijk teruggekeerd. Veelal geradicaliseerd en in dienst van de opstand, met een versterkt gevoel van hun Nederlandse identiteit. Ook de steeds
minder geëngageerde estheet Van der Noot kwam terug. De Brabantse renaissance was nog verre van uitgebloeid. Hoe had het intussen zo ver kunnen komen
en in welke mate hebben literatuur en Hervorming elkaar wederzijds beïnvloed?
En op welke wijze stelden de literatoren zich in dienst van de opstand?

Literatuur en Hervorming
De opkomst van het protestantisme heeft in de Nederlanden een verbazingwekkende hoeveelheid literaire energie vrijgemaakt. Niet alleen theologisch
geschoolden en predikanten, maar ook zeer veel gewone lieden voelden zich
geroepen om het nieuwe religieuze gedachtegoed in dicht en lied bij te vallen,
te verspreiden of ter discussie te stellen. Een verklaring voor deze brede maatschappelijke verankering bieden de in Vlaanderen en Brabant relatief hoge
scholingsgraad, een goed ontwikkelde grafische nijverheid en de werking van
de rederijkerskamers. Af en toe traden in dit engagement ook poëticale bekommernissen aan het licht.
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De rederijkers en de Hervorming
De vroegste successen van de Hervorming worden in kronieken en gerechtelijke
documenten al met de rederijkerij in verband gebracht. Ook de oude geschiedschrijvers van de Nederlandse opstand bevestigen met nadruk de rol en de betekenis van de kamers voor de verbreiding van de reformatie. Met name Pieter
Cornelisz. Hooft heeft in zijn Neederlandsche histoorien (1642) gewezen op de
grote impact van hun opvoeringen en voordrachten, die de invloed van ‘schriften oft gedruckte boexkens’ ruim overtrof. Met de ‘scharpheit van een gladde
tong’ viel immers in korte tijd een massa mensen tegelijk te bereiken.
De kamers waren als het ware voorbestemd om de vehikels van het nieuwe
denken te worden. Vanaf het begin hadden zij een ondersteunende rol in het
kerkelijk leven. Scriptura en Rhetorica vormden voor hen een ‘onafscheidelijk
stel’. Van oudsher voelden zij zich geroepen tot de retoricale vertolking van actuele religieus-ethische en maatschappelijke onderwerpen, die vooral als oefenof wedstrijdthema werden opgelegd. De dichtkunst had in de eerste plaats
immers een meningvormende functie en deze kwam tot stand in een didactische debatcultuur van vraag en antwoord. Met reden beschouwde de gevreesde Vlaamse inquisiteur Pieter Titelmans de kamers als (in zijn ogen zeer
gevaarlijke en subversieve) discussieclubs. De hardste bevestiging van hun betekenis voor de Hervorming zijn de strenge controlemaatregelen en verboden
waaraan ze na de overwegend hervormingsgezinde toneelwedstrijd van 1539 te
Gent werden onderworpen. Vooral het drukken van wedstrijdteksten werd
nauwgezet in de hand gehouden. Met betrekking tot de reguliere bijeenkomsten en de feestelijke competities lijkt het beleid wat grilliger te zijn geweest.
Zowel de politieke tactiek vanwege de regering, als de verwarring der geesten
bij de lokale censoren en de soms ondoorzichtige ideologische samenstelling
van de kamers en de plaatselijke besturen leveren hiervoor evenzovele verklaringen. In elk geval heeft de politieke Gentse belastingopstand van 1539-1540,
waarmee Karel v zich persoonlijk kwam bemoeien en die maar enkele maanden
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na de voormelde wedstrijd losbrak, de publieke rederijkersactiviteiten met
name in het Zuiden voorgoed als potentiële haarden van revolutionaire woelingen gestigmatiseerd.
Een sterk voorbeeld – met grote indirecte gevolgen – biedt in dit opzicht een
privé-initiatief van de jonge protestantsgezinde Gentse edelman Jan Utenhove, de latere psalmvertaler. In zijn kasteel in het dorpje Roborst liet hij in juli
1543 met grote weerklank het gedreven reformatorische spel van De evangelische
leraer opvoeren, waarvoor hij bij het schrijven werd geholpen door een
Oudenaardse rederijker. Alleen de titel kon al argwaan wekken! Tegen de zin
van de plaatselijke gerechtelijke instanties kwam er het jaar daarop in ZuidOost-Vlaanderen een harde vervolging van protestanten. De verbanning van
Utenhove en zijn talrijke sympathisanten leidde uiteindelijk tot de oprichting
van vluchtelingenkerken op vreemde bodem, in dit geval Londen. Ook de benoeming van de gehate minderbroeder Titelmans als inquisiteur en een efficiëntere organisatie van de kettervervolging waren uitlopers van deze toneelopvoering op het platteland.
Zoals gezegd werd in de jaren zestig aanvankelijk een wat gematigder politiek
gevoerd.Vooral de reguliere vergaderingen en de vaak meer besloten refereinfeesten die eruit voortvloeiden, laten zien hoezeer religieuze kwesties toen het
debat in de kamers beheersten. In de schaduw van het landjuweel van 1561
vond in Antwerpen kennelijk in het geniep een refereinwedstrijd plaats, die
aan twee hachelijke vragen was gewijd. De ene was maatschappelijk en kon
voeren tot kritiek op het stadsbestuur en de gevestigde burgerij: ‘Hoe schadelijk is een onrechtvaardige koopman voor de stad’. De andere was puur theologisch en kon aanleiding geven tot gevaarlijke disputen over de genadeleer:
‘Wanneer zal een mens van zijn zonden ontslagen zijn’. De uitnodigingen en
de notulen van het landjuweel zwijgen over dit concours in alle talen. Twee
‘neutrale’ antwoordgedichten zijn bewaard in de refereinverzameling die in
die jaren is aangelegd door de Antwerpse rederijker Jan de Bruyne. Ook de in
1563 en 1564 in de Scheldestad opgevoerde apostelspelen van factor Willem van
Haecht, waarvan de slotliederen later in het Geuzenliedboek terecht zouden
komen, getuigen van voorzichtigheid en een verzoenende geest van civisme.
Het genre dat het bijbelboek Handelingen der Apostelen op het toneel bracht,
bood nochtans mogelijkheden genoeg om op het thema van de zuivere kerk
en haar bedienaren in te gaan.
Er zijn tevens aanwijzingen voor reflecties over een specifiek protestantse
hervormde poëtica. Ze lijken op een uitdieping van de traditionele lofrefereinen over De conste. Interessant in dit opzicht is het spel waarmee de calvinistische rederijker Jacob Cassyere namens de Bossche kamer op de vraag
van het Antwerpse landjuweel antwoordde. Het is God die de liefde tot de

Ghy ijdel Rhetorizienen
Die tvleesch lusten niet en velt*,
Maer om tswerelts prijs verdienen
Spelen en Refereynen stelt,
Ghy prijst Rhetorijcke seere
En doet haer met twerck oneere.
Wat hier af comen sal?
Christus oogskens doorsient al.

*laat vallen

De dichtpraktijk van de rederijkers bood aan de liedschrijvers van de nieuwe
religies niet alleen maar een literair referentiekader. De Const zelf moest hervormd of herdoopt worden.
De kracht van het vrije bijbelse lied
Het lied was bij de rederijkers een geliefd genre, al bezat het bij hen lang niet het
prestige van het referein. Het was echter een bijzonder machtig en toegankelijk
medium met een veel ruimere verspreiding dan de vaak meer elitaire teksten
die de kamers voortbrachten. De Hervorming heeft uit het lied veel kracht gehaald. Liederen die de nieuwe geloofsovertuigingen vertolkten, werden bij
allerlei gelegenheden op losse blaadjes verspreid en vaak snel daarna gebundeld
door alerte drukkers, die als het ware aan de lopende band hun verzamelingen
aanvulden en vernieuwden. Mede doordat ze gedicht werden op bekende melodieën, verbreidden de liederen zich zeer vlug en konden ze nagenoeg overal iedereen bereiken. Inhoudelijk domineerde de bijbelstof. Vanuit een gloeiende
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kunsten verwekt: de artes zijn gaven Gods. Zij dienen dus de goddelijke eer en
moeten de deugdzame omgang met de schepping bevorderen, en niet de faam
van de dichter. Rhetorica neemt onder hen de hoogste rang in. Naar haar goddelijke oorsprong vertolkt zij de liefde, de eendracht en de matigheid. Gods eer
en de dienst van de naaste, daar gaat het om. Vergeleken bij de psalmdichter David
hebben in dit schema de muzen, als voedsters van Musica, niets te betekenen.
Cassyere keert zich trouwens fel tegen de verering van de heidense klassieken.
Ook in doopsgezinde liederen wordt ‘Retorijke’ gelijkgesteld met het eren
van God en de navolging van Christus. Van het meermaals overgeleverde ‘Reyst
buyten slants als coopman vroet’ (Reis als een wijs koopman naar het buitenland), eigenlijk een oproep om de kerk de rug toe te keren, vormen de beginletters van de coupletten de regel ‘Retorica Den Prijs Van God Iaecht Die Eerst
Na’. En in een ander liedeken worden vanuit de kamer van Diest (De Christusogen) rederijkers die niet het Woord maar hun eigen roem wensen uit te dragen,
streng gehekeld:

geestdrift voor de ontdekte bijbel – tussen 1522 en 1530 verschenen niet minder
dan vijfentwintig complete Nederlandse edities! – kwamen op deze wijze massaal ‘schriftuurlijke liedekens’ tot stand, waarvan er nu nog meer dan duizend
zijn bewaard. Steeds zijn ze gedicht in nauwe aansluiting met bijbelteksten.
Naar de wereld toe getuigen zij over het nieuwe geloof, voor de eigen groep beogen zij de schriftuurlijke geloofsverdieping, de onderlinge bemoediging, de versterking van de weerbaarheid en de troostvolle herinnering aan de martelaren:
Al soudense my mijn hoofd af slaen,
Die schriftuere sal ick noch lesen.
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De bijbel en het geloof alleen zijn de bevrijdende alternatieven voor de dwalingen en misbruiken van de verwereldlijkte kerk van Rome.
Confessioneel vallen de liederen soms moeilijk te onderscheiden. Tussen
1525 en 1545 lijken ze het geliefde medium van alle hervormingsgezinden: mensen
die – alhoewel zeer kritisch – toch binnen de kerk bleven, meer radicale evangelischgezinden, of anabaptisten, die na hun vergeefse poging van het begin
van de jaren dertig om Gods Rijk met het woord en het zwaard te Munster te
verwezenlijken, een innerlijker en vredelievender koers gingen varen. Gaandeweg voltrok zich echter ook in het liedrepertorium de scheiding der geesten.
De verschillende bundels Veelderhande liedekens die in de jaren vijftig verschijnen, worden ofwel homogeen doopsgezind ofwel ‘reformatorisch’, waarbij
in het laatste geval duidelijk afstand wordt genomen van de stellingen van de
wederdopers: hun volwassenendoop, hun opvattingen over Christus’ menswording, hun vrije omgang met de Schrift en hun houding tegenover het wereldlijk gezag (geen wapendracht en geen eden). In de jaren zestig zijn de schriftuurlijke liedekens, behalve in de gemeenschappen van de wederdopers, over
hun hoogtepunt heen. Het dominant geworden calvinisme wil dan het liefst nog
alleen het door God geïnspireerde woord van de psalmen zingen.
Het genre van de vrije bijbelse liederen laat een opmerkelijk veralgemeende
beoefening van de dichtkunst zien. Vooral de voornamelijk doperse getuigenisliederen over gevangenschap en marteling suggereren een grote schrijfvaardigheid van talrijke kleine ambachtslieden en vrouwen. En zelfs al zouden de
teksten niet echt door deze mensen zijn geschreven, het feit dat de liedekens
dat auteurschap konden claimen, zegt al veel. Het fenomeen wekte in elk geval
verbazing. Brugse inquisitieverhoren noemen het een werk van de duivel.
Objectieve waarnemers als Guicciardini signaleren in de Lage Landen een opvallend hoge alfabetiseringsgraad. Stedelijk was de schoolopleiding voortreffelijk. Rond 1560 hielden in Antwerpen ten minste honderdvijftig leraren een
privéschool open en telde Gent zeker veertig scholen. Op het platteland waren

De psalmberijmingen
Het overwicht dat de Nederlandse psalmberijmingen althans bij de calvinisten
op het vrije schriftuurlijke lied zouden behalen, steunt op een rigoureuze opvatting: niets zal men zingen dat niet uit Gods Woord is genomen. Maar deze
houding, die ongetwijfeld gesterkt werd door een afkeer voor de doopsgezinden en door een liturgische behoefte aan eenheid in de kerkelijke zangcultuur,
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streken als zuidwestelijk Vlaanderen – een haard van de Hervorming – tot in de
kleinste dorpjes voorzien van een netwerk van schooltjes.
Van de gebruikers, geleerd of minder geleerd, werd verwacht dat ze de liedekens zongen met een houding die zich tegen een wereldse retoricale omgang
met het genre afzette: geen behaagzucht, geen show of effectbejag. Dergelijke
richtlijnen voor het zingen schreef de Antwerpse Violier Frans Fraet, die wij
reeds als de vertalende berijmer van een embleemboek – het oudste in het
Nederlands – leerden kennen. Fraet was in het midden van de eeuw de belangrijkste drukker van protestantse boeken onder schuilnamen als Magnus vanden
Merberghe van Oesterhout en wellicht ook Cornelis van Nieuhuys. Zelf dichter
van ‘reformatorische’ liederen en refereinen, is hij de kundige samensteller en
drukker van de oudst bekende bundel Veelderhande liedekens van 1552-1554,
een collectie die nog een tijdlang jaarlijks werd herdrukt en aangevuld. De figuur
van Fraet – hij zou zijn optreden in 1558 met zijn leven betalen – brengt het
genre niet alleen weer in de buurt van de rederijkers, maar illustreert tevens
hoezeer het lied, ook het geestelijke, een zaak was van ondernemende drukkers.
Die selecteerden niet alleen de productie, maar lieten hun bundels vergezeld
gaan van allerlei aanbevelingen à la mode: over het feit dat de liederen ook
heilzame lectuur waren, over de schikking ervan, de vernieuwingen van de
teksten, de melodieën, en over de waarde van de boekjes voor de jeugd. De religieus en emotioneel zo beladen liedekens zijn in deze zin ook voortdurend
bijgestelde koopwaar geweest. Door de omstandigheden van de vervolging
heeft dat uitgeverscircuit zich naar het Noorden en het buitenland vertakt. De
Diestenaar Nicolaes Biestkens, grootvader van de gelijknamige Amsterdamse
toneelschrijver en drukker, was de producent van menige doperse bundel. Hij
verkoos veilig te drukken te Groessen, juist over de grens in het graafschap Kleef,
buiten de jurisdictie van de Nederlanden. Anderen waren dan weer werkzaam
onder de vluchtelingengemeenschappen in Engeland of het Oost-Friese Emden.
Ten slotte zijn in het bijzonder de schriftuurlijke liedekens over de martelaars, door de stijl waarin ze de gebeurtenissen registreren en de aandrang
waarmee ze de vrijheid van godsdienst en de gewetensvrijheid opeisen, de directe voorlopers geweest van de geuzenliederen. Die zouden de opstand voor
de politieke vrijheid van het vaderland schragen.

is niet de enige drijfkracht achter het psalmzingen in de volkstaal geweest. Het
begin moeten we zoeken in het bevrijdend elan waarin vroeger ook de schriftuurlijke liedekens waren ontstaan. Manifest heeft, naar Duitse lutherse voorbeelden, ook de behoefte meegespeeld om God in de eigen taal en niet in het
Latijn te eren. Of zoals het nog in 1578 in Van Haechts lutherse psalmvertaling
zou luiden:
Die Godt wil loven in een vremde sprake
Die hy niet en verstaet: hoe seer dat men ’t verschoont,
Tis al Meel inden Wint ghestrooyt...
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Het eerste volledig berijmde psalter in het Nederlands dankt zijn succes voor
een groot deel aan het vakmanschap van een alerte uitgever. De in Antwerpen
werkzame Simon Cock (overleden in 1562) was de eerste muziekdrukker in de
Lage Landen. In 1540 publiceerde hij de psalm- of Souterliedekens. De berijmingen bewegen zich geheel in de stijl van het oudere geestelijke volkslied. Hun
verzamelaar, zo niet hun belangrijkste auteur was de Utrechtse jonkheer Willem
van Zuylen van Nyeveldt, zeker niet de laatste edelman die zich via de dichtkunst voor de hervorming en de opstand zou inzetten. De door een keizerlijk
privilegie gedekte bundel vertoont qua strekking een zo niet strategisch-voorzichtige, dan toch bijzonder doeltreffende vermenging van oud en nieuw, met
een accent op het laatste. Maar zijn faam – negen drukken in de eerste vijf jaar en
drieëndertig tot 1613 – verwierf het psalter zonder twijfel ook door zijn kwaliteiten als liedboek. Met zijn veilig katholieke en dus vertrouwenwekkende
liedcollectie Devoot ende profitelyck boecxken (1539) had Cock al een absolute
primeur gebracht: bij de teksten werden tevens de wereldse melodieën afgedrukt waarop de liederen werden gezongen. Maar de Souterliedekens gaan in
hun aandacht voor de zangpraktijk nog verder. Daarin wordt nu niet langer
alleen het oude gregoriaanse notenschrift gebruikt, maar behalve de hoogte ook
de lengte van de noten aangeduid (de mensuraalnotatie). De aantrekkingskracht
van de wereldse wijzen moet het zingen van de psalmen op allerlei manieren
bevorderen. De soms wel zeer aards klinkende beginregels van de deuntjes zijn
in een apart register bijeengebracht, zodat de jeugd ze des te gemakkelijker op
de geestelijke teksten kan zingen; bij lange psalmen worden afwisselend verschillende melodieën gebruikt om verveling te voorkomen en een flinke danspas wordt niet uit de weg gegaan. Het bleek een succesformule. Velen konden
zich in deze psalmen vinden. Hervormingsgezinden van alle slag gingen de
bundel, die nooit op de index kwam, algemeen gebruiken. En voor een ruimdenkend katholiek als Eduard de Dene waren de Souterliedekens het directe
voorbeeld voor zijn eigen psalmberijmingen. Naderhand gaf het liedboek aan-
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leiding tot reserves en wantrouwen van alle zijden. Roomsen plaatsten het op
de duur in het hervormde kamp, maar daar werd de binding aan de bijbeltekst
te zwak geacht en gingen de wereldse wijzen meer en meer ergernis wekken.
Hoezeer deze bezwaren stof tot discussie bleven bieden, lezen we in het
voorwerk van de tweede druk van het Hantboecxken inhoudende den heelen
Psalter, een eerst in Antwerpen (1565) en vervolgens in Frankfurt (1566) gedrukte pretentieloze vertaling van het lutherse Bonner Gesangbuch. De bundel, gemaakt voor de vluchtelingengemeenschappen in de Palts, was een tijdlang in
gebruik onder de Antwerpse lutheranen. Vlamingen, zegt de anonieme auteur,
willen alleen maar dicht en melodietjes, Brabanders melodietjes én wat de profeet of psalmist bedoelt, en Duitsers lusten niets van dat alles tenzij het in het
Hoogduits zou zijn! Zijn klankgetrouwheid aan het Duitse origineel verplichtte de vertaler in een lijst achteraan ‘Hoogduitse’ woorden te verklaren, waarin
zelfs vormen als dy, dyn, bist en substantieven als gedult, thoren (toorn) en
heylandt staan opgenomen. Zelfs in de volkstaal bleven deze psalmen voor de
gebruikers blijkbaar nog een beetje als een ‘vremde sprake’ klinken.
Minder moeite met zulke Duits aandoende vormen had de ons al bekende uit
Vlaanderen gevluchte Jan Utenhove. Zijn Psalmen Davidis (1566) verschenen
kort na zijn dood bij de Londense drukker John Day. Voor de aanspraak van
God vervangt hij Gij door het verouderde Du (omdat deze laatste vorm uitsluitend enkelvoudig is) en verder heeft hij geen moeite met tal van woorden
uit de Duitse zustertaal, die hem in zijn zorg voor een van Latijn en Frans gezuiverd Nederlands te hulp komt schieten. Utenhoves psalter is in verschillende
fasen en deeledities tot stand gekomen en biedt het resultaat van vijftien jaar
onverdroten arbeid tijdens vaak bewogen ballingschappen. In de loop van de
tijd is zijn aanpak geëvolueerd. Gaandeweg verwijdert hij zich van de Souterliedekens en de volkse voorbeelden uit Duitsland en Straatsburg – daar was hij
tijdens een driejarig verblijf zeer onder de indruk gekomen van de gemeentezang – in de richting van de door Calvijn aangemoedigde Franse psalmdichters Marot en De Bèze en de nieuwe muziek die voor hun in 1562 verschenen
psalmen was geschreven. Dan is het uit met de wereldse deuntjes. Utenhoves
psalmberijmingen kenmerken zich door hun nauwgezette tekstgetrouwheid,
die echter vaak ingaat tegen de natuurlijke zinsbouw van het Nederlands. Anderzijds bouwde de ouderling vanuit zijn Londense gemeente met haar Vlaams,
Brabants, Hollands enzovoort sprekende leden bewust mee aan de opbouw
van een algemeen verstaanbaar en in feite gemengd Nederlands. Aan zijn vertaling van het Nieuwe Testament uit 1556 had hij al een verklarende lijst toegevoegd van woorden die niet op alle plaatsen van de Nederlanden werden begrepen. Geleidelijk aan koos hij, onder Franse invloed, ook voor het telvers. In
zijn vaak gekunstelde berijmingen, die hij bovendien met grote hardnekkig-
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heid zeer particulier spelde, wordt een samengaan zichtbaar van een pragmatische aandacht voor de moedertaal en haar verskunst, en de beginselvaste calvinistische schriftgetrouwheid en eerbied voor de esthetische ‘rechten’ van de
door God geïnspireerde psalmen.
Een nog duidelijker literaire bekommernis verraden de zevenendertig
Psalmen Davids (Gent 1565) van Lucas d’Heere. Ze werden door de censor op
dezelfde dag goedgekeurd als Den hof, hoewel ze als bewerkingen van Marot
van calvinistischen huize waren. Maar de voorrede, met haar verbloemd beroep
op roomse autoriteiten, lijkt toch aardig op zandstrooierij. Achter haar uitvallen tegen de wereldsheid, de bijbelontrouw en de dichterlijke regelloosheid
van de Souterliedekens gaat de moderne dichter schuil. D’Heere is de eerste
berijmer die zijn syllaben nauwgezet in overeenstemming brengt met het aantal lettergrepen dat de melodie vereist, en van Marot neemt hij een eenvoudige
zinsbouw over, waarbij elk vers samenvalt met een gedachte(deel) of door een
rust wordt begrensd. Aan deze voorzichtige oefening noch aan Utenhoves
levenswerk was overigens veel tijd gegund. Twintig jaar nadat voor het eerst
psalmliederen van deze laatste in Austin Friars hadden opgeklonken, werden
zij er in 1571 voor het laatst in de liturgie gebruikt. Onder druk van de vele
nieuwe Nederlandse vluchtelingen gaf de kerkenraad, onder meer bijgevallen
door Lucas d’Heere, de voorkeur aan Datheen. Wellicht al in de voorzomer van
het wonderjaar 1566 werden diens psalmen vanuit Heidelberg geïmporteerd.
Ondanks veel kritiek zouden ze als officiële kerkzang standhouden tot 1773.
De felle tot het calvinisme bekeerde Ieperse monnik Pieter Datheen bezat
een grote faam. Na zijn vlucht uit Vlaanderen verbleef hij in verschillende belangrijke Nederlandse migrantenkerken: in Londen, waar hij de psalmen van
Utenhove meezong, in Emden, in Frankfurt als predikant en ten slotte in de
Palts, waar hij leider werd van de overwegend Zuid-Nederlandse gemeente van
Frankenthal. Hij verleende er menige dienst aan de keurvorst en vertaalde in
1563 de Heidelbergse catechismus, die hét leerboek van de Nederlandse reformatie zou worden. Zijn berijming van het psalter van Marot en De Bèze ontstond mede uit zijn ontevredenheid over de vertalingen van de onwrikbare
Utenhove: hun taal, hun spelling en hun trage voortgang. Datheen voltooide
zijn psalmen in de herfst van 1565. Hij had er zo’n anderhalf jaar aan gewerkt.
De eerste van de vele snel opeenvolgende drukken verscheen tegen het midden
van het daaropvolgende jaar te Heidelberg. Of de liederen al tijdens de bevrijdende revolutionaire maanden van het zogenaamde Wonderjaar (1566) de hagenpreken animeerden, is niet zeker, maar wel waarschijnlijk. Vluchtelingen keerden toen bij honderden terug. Onder hen, in de herfst, ook Pieter Datheen. De
‘principaalste Minister der Calvinisten’ koos als standplaats Gent. De nieuwe
berijming dankte haar vlugge verbreiding beslist aan deze omstandigheden.

Maar er zijn dieperliggende redenen. Datheen bracht in een begrijpelijke taal
en vaak met dichterlijke vaart de psalmen tot het volk. Zijn berijming bood een
volledige vertaling van een door Genève als rechtzinnig erkende tekst met eigen
melodieën. Ze creëerde onder de calvinisten eendracht en een verbondenheidsgevoel met de Franse geloofsgenoten. Angstvallig hield Datheen zich aan zijn
model: de strofevormen, het aantal strofen per psalm en het aantal lettergrepen
per regel. Om woord- en zinsaccenten bekommerde hij zich niet. Al vanaf circa 1570 probeerde Marnix van Sint-Aldegonde daartegen weerwerk te bieden,
maar nu vanuit de Hebreeuwse grondtekst. Ook Van der Noot heeft blijkens
Het bosken een aantal psalmen van Datheen verbeterd. Het valt niet te achterhalen of hij dat al in Antwerpen had gedaan.
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Londen
Londen was als vluchtoord een goede keuze. De stad was sneller en veiliger te
bereiken dan Emden of de Palts. En bovendien: er bestond al een voorspoedige,
veelzijdige Nederlandse gemeenschap, die zich niet beperkte tot degenen die
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Ballingschapsliteratuur
De wervelende gebeurtenissen van het Wonderjaar brachten aan het licht dat
de calvinisten erin geslaagd waren een volwaardige tegenkerk uit te bouwen.
Grotendeels was dat het werk geweest van de vluchtelingenkerken na de hevige
vervolgingen van de jaren 1544-1546. Hun gemeenschappen in den vreemde
werden de drijfkracht achter het protestantisme in het moederland: Londen,
Emden en later de welhaast Nederlands geworden stad Frankenthal vervulden
een echte zendingstaak. Reizende Londenaars onderhielden vaak met de geldbuidel in de hand de contacten. Onder het bloedige bewind van de katholieke
Mary Tudor (1554-1559) nam Emden de fakkel over. Deze ‘herberghe der kerke
Gods’ groeide snel uit tot een soort centraal adviesbureau voor alle gemeenten
in ballingschap en in het thuisland. Vanuit Oost-Friesland werden de gehele
Nederlanden van reformatorische lectuur voorzien. Op deze manier waren de
psalmberijmingen van de Vlamingen Utenhove en Datheen de eerste belangrijke manifestaties van de zestiende-eeuwse Nederlandse emigrantenliteratuur.
Ze versterkten niet alleen de geloofsband van de verstrooiden met de broeders
en zusters thuis, maar vertolkten ook discussies over woordgebruik en spelling,
eigen aan taalkundig gemengde gemeenschappen.
Toen Alva de uitslaande brand van 1566-1567 kwam blussen en met zijn
Raad van Beroerten drastisch de orde wilde herstellen, kwam er een tweede
emigratiegolf op gang. Zoals we al beschreven, waren daarbij nogal wat dichters betrokken, rederijkers en modernen. Vooral in de stad Londen leek de
nieuwe literatuur zich in de periode 1567-1576 met vaste tred voort te zetten.
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in het klooster van de Austin Friars kerkten. Economisch en cultureel was de
toestand er voor immigranten gunstig. Kunstenaars vonden in hofkringen een
gul mecenaat. Er waren degelijke drukkerijen, waarin trouwens veel Frans- en
Nederlandstaligen werkten. Onder de vierduizend vluchtelingen uit de
Nederlanden waren D’Heere en Van der Noot er niet de enigen die zich met de
dichtkunst inlieten. Uit de vriendenalbums en brieven van de Londense
Nederlanders, onder wie een paar verwanten van Ortelius, blijken zowel een
toenemende vertrouwdheid met de nieuwe genres – vooral het sonnet – als een
streven naar metrische vervolmaking. En bij het Nederlandslezende publiek
kon men ook de vluchtelingengemeente van Norwich rekenen, die twee drukkers en boekhandelaren telde. Daar verscheen in 1569 – het jaar waarin in Duitsland Marnix’ Byencorf uitkwam – de naderhand bij protestanten zeer populair
geworden Historie van broer Cornelis, waarin de preken en de handelingen van
een bekende Brugse minderbroeder als mateloos absurd werden voorgesteld.
Zelfs het eerste ontwerp voor een Nederlandse spraakkunst is in 1568 in
Londen ontstaan, al moet Coornhert ongeveer tegelijkertijd met eenzelfde
onderneming zijn begonnen in het Rijnland. De geleerde Antwerpenaar
Johan Radermacher (Rotarius), die in Londen de zaakwaarnemer was van de
belangrijke redersfamilie Hooftman, had met zijn nooit voltooide en gedrukte
grammatica praktische bedoelingen. Hij stuurde duidelijk aan op een versterking van het taalbewustzijn en taalinzicht, waarbij kennelijk zowel godsdienstige
beweegredenen (het correct vertalen van de bijbel) als de maatschappelijke
vooruitgang van de Nederlandse taalgebruiker meespeelden. De creatie van een
Nederlands trivium (grammatica, welsprekendheidsleer en redeneerkunde)
achtte hij prioritair. Hij bezat in zijn bibliotheek zowel Van den Werves Tresoor
als zeven (!) exemplaren van de psalmberijmingen van de taalbewuste Utenhove.
Respect voor de moedertaal en reformatorisch engagement versterkten elkaar.
Radermacher was onder de Nederlanders in Londen een gerespecteerd man.
Zo droeg hem de geleerde Antwerpse schilder en minor poet Joris Hoefnagel
een fraai handschrift op met emblemata over het geduld. Tekenend voor de Londense ambiance was dat dat geschiedde aan de hand van een sonnet. Patientia
is een vroom-elegische bundel met Nederlandse en enkele Franse of Spaanse
verzen over het dragen van het menselijk lot, met soms duidelijke verwijzingen
naar de beroerde actualiteit. De fraaie tekeningen lopen jaren vooruit op de
zogenaamde realistische Hollandse embleemboeken uit het tweede decennium
van de zeventiende eeuw. Tot de uiteraard dure publicatie van deze originele
bundel is het echter niet gekomen.
Evenmin naar de Londense drukpers trok Radermachers goede vriend
Lucas d’Heere, ook niet met zijn documentair-historische beschrijving van de
Britse eilanden, informatie die duidelijk bedoeld was voor de Nederlandse ko-
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lonie. Met zijn collega’s Marcus Gheeraerts en Joris Hoefnagel kwam hij in
Londen in de eerste plaats als beeldend kunstenaar aan de kost. Als literator
schreef hij enkel nog gelegenheidsverzen, zowel voor lieden van het Britse hof
als voor zijn landgenoten. Deze gedichten vertolken niet zelden een strijdendreligieuze gezindheid. Zo laat zich ook zijn Nederlandse ode in het voorwerk
van Van der Noots fel antikatholieke Theatre (1568) lezen. Maar de dichter van
Den hof eert de jonker in dit vers tevens als de vernieuwer van de Nederlandse
dichtkunst en als ‘d’eerste onser Poëten’, iets wat hij voor diens overwegend
wereldse Bosken (1571) niet meer zou doen. Een inzichtgevende getuigenis over
D’Heeres Londense profiel leveren twee voldragen, gaaf jambische sonnetten
van Marnix van Sint-Aldegonde. Toen die in de eerste maanden van 1576 in Londen
verbleef om er (met gering resultaat) voor de Nederlandse opstand politieke
en financiële steun te vinden, was hij met de behulpzame Gentenaar bevriend
geraakt. De sonnetten werden bij zijn vertrek ten huize van Lucas afgeleverd
met een zilveren beker en vier uit het Hebreeuws berijmde psalmen, de oudste
die van Marnix zijn bewaard:
Wat willen wy dan doen Lucas in tegenspoet
Sullen wy truerich syn, en geven op den moet?

Het literair cadeau laat de gemeenschappelijke belangstelling van de beide
dichters zien: de nieuwe poëtische vormen, het Woord Gods en uiteraard de
strijd tegen Spanje. Terug thuis wees Marnix Oranje op D’Heeres talent en inzet.
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Zuid-Nederlandse vluchtelingen op
de dool. Embleemprent uit de bundel
Patientia van Joris Hoefnagel.
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De Zwijger verzocht Lucas kort daarna bij diens mecenas sir Francis Walsingham, de secretaris van Elizabeth, te bemiddelen, opdat de Engelse militairen
die de opstandelingen aan de Vlaamse kust bijstonden bij de koningin niet in
ongenade zouden vallen. Het verzoek was het voorspel van de rol die de dichter bij zijn terugkeer naar het vaderland zou krijgen: die van propagandist in
dienst van de Prins.
Wél tot drukken – en met stijl! – kwam Jan van der Noot, die in Londen een
beetje zijn eigen gang ging. Hij kerkte er Waals en had blijkbaar genoeg middelen om zijn ambities als dichter waar te maken. Anderhalf jaar na zijn aankomst verscheen in de herfst van 1568 Het theatre, een boek dat tegelijk blijk
geeft van heftig uitvarend religieus engagement én literaire moderniteit. Het
richt zich tot ‘alle liefhebbers van Gods Woord, de poëterije en schilderije’ en
wordt in het Nederlands opgedragen aan Roger Martin, de Londense Lord
Mayor, die van Nederlandse herkomst was en de immigratie aanmoedigde. De
tekst bevat eenentwintig gedichten: zes epigrammen van Petrarca vertaald via
Marot, elf sonnetten getrouw naar Du Bellays Les antiquitez de Rome en vier
originele sonnetten die passages uit de Apocalyps vertolken. Ze worden gevolgd
door een lange godsdienstige prozacommentaar, een parafrase van in het
Nederlands vertaalde traktaten van hervormers als Heinrich Bullinger, John
Bale en nog enkele anderen. Theatre combineert op een originele manier bestaande teksten. De bedoeling is de gelovigen immuun te maken voor de ijdele
lusten en begeerten van de bedrieglijke wereld; die wordt in de commentaar
met graagte gelijkgesteld met het rijk van de roomse antichrist. Alles is niets
buiten de liefde Gods. Het boek verenigt de wereldmijding van Petrarca’s
Trionfi met de weerbaarheid van de Hervorming. Het werd uitgegeven bij John
Day, toen Londens grootste drukker. Theatre paste perfect in zijn fonds. Dat
bevatte veel hervormde strijdliteratuur, ook in het Nederlands.
In andere opzichten was deze uitgave voor Londen een noviteit: ze bevatte
moderne gedichten, bovendien geïllustreerd door koperplaten van Marcus
Gheeraerts. Dat bracht de bundel in de buurt van de opkomende emblematiek en dat hadden ze in Engeland nog niet gezien. Maar in tegenstelling tot
wat in dit genre gebruikelijk was, gaan in de lay-out de gedichten aan de prenten vooraf. Ze zijn bovendien met grote zorg gezet met een door de dichter
ontworpen accentensysteem om bij het voorlezen de gang van het telvers niet
te verstoren. ‘O schoonen styl! O wonderlycke experience!’ roept in het voorwerk
de zichzelf ‘Poët modern’ noemende vriend Goossens uit. (Maar deze trouwste
fan van de jonker was toen al als querulant uit de Nederlandse gemeente gezet
en zou in 1570 naar Canterbury verhuizen.) Van der Noot koesterde met het
oog op de verspreiding van Theatre grote ambities. De ongeveer gelijktijdige
Franse uitgave, opgedragen aan koningin Elizabeth, vormde voor de tweetali-

Duitsland
Niet alleen Oost-Friesland, maar ook de Rijnstreek was een pleisterplaats voor
Nederlandse emigranten. In de prinsbisschopsstad Keulen speelden economische behoeften en het spel der machtsevenwichten lang in het voordeel van de
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ge dichter geen probleem. Maar hij wilde nog meer. In de lente van 1569 kwam,
weer aan de vorstin gedediceerd, bij Bynneman een Engelstalige uitgave uit. De
koperplaten zijn er (niet steeds met begrip) vervangen door houtsneden. Gebeurde dat met het oog op een grotere en goedkopere oplage? Het proza werd vertaald
door Dirk Roest, de gedichten – onberijmd – door een zeventienjarige jongeman met de naam Edmund Spenser, niemand minder dan de later beroemd
geworden elizabethaanse dichter. De historicus en zakenman Emanuel van
Meteren, die al langer in Londen verbleef en af en toe ook een sonnet schreef, zou
daarbij hebben bemiddeld. Maar het blijft gissen hoe dat alles precies in zijn
werk is gegaan.
Wat Van der Noot er daarna toe dreef om in Londen zijn voornamelijk
Antwerpse Bosken uit te geven, is een al even intrigerende vraag. Het gaat om een
overwegend modieus-mondaine bundel, die niet één woord Engels bevat en met
een Franse ode wordt opgedragen aan William Parr, markies van Northampton, gunsteling van Elizabeth en broer van Katherine Parr, de laatste vrouw
van Hendrik viii. Hoog gemikt dus, maar gepast: Parr was geleerd, kunstminnend én overtuigd protestant. Ook Willem van Oranje en zijn broer Lodewijk
krijgen elk een Frans gedicht toebedeeld. Lofdichten voor Van der Noot in het
Nederlands, Frans, Latijn en Spaans bevestigen zijn literaire status en uit zijn
eigen lange gedichten over het huwelijk van een gefingeerde voorvader uit de
zesde eeuw en over de heldendaden van zijn verwant Kasper van der Noot in
de slag van Grevelingen (1558) blijkt dat hij die dichterstatus met zijn adellijke
afkomst wilde versterken. Uit de luttele overgebleven exemplaren valt af te leiden
dat de dichter de bladen van het voorwerk telkens op een andere manier heeft
gemanipuleerd met het oog op een bepaalde hooggeplaatste bestemmeling.
Hij zag de bundel als een soort arrangeerbaar introductiegeschenk. Misschien
liet hij hem nog vlug in Londen drukken met het oog op nieuwe verhoopte mecenassen in het Rijnland. Waarom Van der Noot met de inktnatte bladen van
Het bosken in zijn bagage nog in 1571 daarheen trok, weten we ook al niet. Al in
de herfst draagt hij er een exemplaar op aan de zoon van de hertog van Kleef
en tegen het jaareinde laat hij in Keulen twee apart bruikbare katernen drukken met eerdichten voor gevluchte Nederlandse calvinisten en (vaak katholieke) Keulse notabelen, vooral uit de rechtenfaculteit. Ze worden kort daarna
met de uit Londen meegebrachte bladen als de Verscheiden poetixe wercken
(1572) aan de man gebracht.

62

vreemdelingen. De katholieke Kleefse hertog Willem v bestuurde zijn gebieden
tolerant met een protestantse regeringsraad en in lutherse gewesten steunden
met de Nederlandse zaak gelieerde edelen vaak het calvinisme. En niet te vergeten: het vaderland was nabij.
Anders dan in Londen is de Nederlandse ballingenliteratuur in de Duitse
gebieden niet het product van een min of meer hecht netwerk. Al boogt zij op
bekende namen – Marnix, Coornhert, Van der Noot –, ze vertoont naar aard en
bedoeling grote onderlinge verschillen. Alleen tussen Van der Noot en Coornhert waren er enkele artistieke contacten. De radicale calvinist Marnix noemde
Coornherts pleidooien voor gewetensvrijheid in een brief die hij in 1570 naar
een vriend in Genève stuurde, ketterse onzin.
Van der Noot is bij zijn aankomst meteen zeer actief. In de Verscheiden poetixe
wercken richt hij zich tot de Keulse juristen overwegend in het Nederlands en
niet in het Duits. Deze keuze legitimeert hij in een door deze elite niet mis te
verstane Latijnse ode: zijn moedertaal is een volwaardige literaire taal waarin
hij wil schitteren. Maar al heel snel wendt hij zich naar het publiek (en de
mecenassen!) van het gastland. Bij dezelfde uit Brabant afkomstige drukker
Hirtzhorn die zijn poëtische katernen drukte, verschijnen nog hetzelfde jaar
een boekje met wapenschilden van adellijke leden van het Keulse domkapittel
(het Stammbuch) en een luxueus uitgevoerde, maar sterk verkorte Duitse versie
van Theatre, vaak blunderend vertaald door Balthasar Froe. En er is iets veranderd. In Theatrum zijn de aanvallen tegen Rome vervangen door een tirade
tegen de duivel. De confessionele strijdbaarheid raakt op de achtergrond en de
dichter wijdt zich nu volledig aan een blijkbaar al lang gepland episch gedicht:
De xii boeken Olympiados. Het dichtwerk is, als het ooit werd voltooid, niet
volledig tot ons gekomen. Een verdienstelijk vertaalde Duitse bewerking van
ruim tweeduizend verzen, Das Buch Extasis, verscheen in de Rijnstad in 1573
na een lang en ingewikkeld productieproces. Met die uit het Theatrum bevat
het boek de oudste sonnetten die in het Duits bekend zijn. Nog de helft korter
is de uitgave in twee kolommen van de originele Franse en Nederlandse teksten:
het Cort begryp der xii. boecken Olympiados, Abregé des douze livres Olympiades
werd pas in 1579 te Antwerpen gedrukt, na Van der Noots terugkeer aldaar.
De Olympiade geeft het hooggestemde droomrelaas van een neoplatonische
pelgrimstocht van de vervoerde dichtersziel naar de beminde en op zijn Brabants
uitgedoste Olympia. Zij is het ideaal van de hoogste schoonheid (het dichterschap) en brengt de dichter tot de volkomen harmonie met God. Na een bewogen en gevaarlijke reis vol zuiverende ontmoetingen met verpersoonlijkte
deugden en ondeugden, goden en godinnen, huwt hij haar tijdens een hemels
banket. De ziel keert uiteindelijk naar het lichaam terug en Van der Noot zal
nu verder in dienst van God en Olympia leven. Ook in dit werk domineert,
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zoals in Theatre, de afwijzing van de wereld (de verderfbrengende Kosmica),
maar deze houding wordt nu gedragen door een verheerlijking van het dichterschap dat de vonk van goddelijkheid in de mens bevrijdt en hem tot de absolute
schouwing van de schoonheid en God brengt. De toonzetting is op en top renaissancistisch. De allegorie van droom en opgang is gemodelleerd naar een
zestiende-eeuwse Franse versie van de Italiaanse Hypnerotomachia Poliphili
(De ‘droomliefdesstrijd’ van Poliphilus), een filosofische liefdesroman uit 1499,
die vanwege zijn symbolisch beladen hiëroglifische illustraties in het tijdperk
van de opkomende (en vaak esoterische) beeldliteratuur veel belangstelling
kreeg. Maar het poëticaal gedachtegoed is bij Van der Noot nagenoeg geheel
ronsardiaans. In Abregé is zelfs menige passage ongewijzigd uit het werk van
de Franse meester meegenomen.
In Das Buch Extasis komt Van der Noots bijna obsessionele verheerlijking
van het eigen dichterschap met kracht opzetten. In dienst daarvan is het voorwerk ontworpen: een lange prozadialoog met de titel Apodixe, geschreven
door een verder niet geïdentificeerde Herman Grenerus. De tekst is uit het
Nederlands vertaald. Het gesprek tussen een weetgierige Jacob, een schilder en
een doctor, dat via de weg van vraag en antwoord de titelillustratie en de hiërogliefenobelisk op de slotbladzijde moet toelichten, is in feite een aaneenrijging
van gemeenplaatsen uit de renaissancistische verheerlijkingen van de dichtkunst, doorspekt met gedichten die Van der Noot ophemelen. Een van deze
verzen, door de schilder toegeschreven aan de graveur van het titelblad, is dus
zeer waarschijnlijk van Coornhert. Deze had inderdaad de zeventien even dure
als fraaie koperplaten van Extasis gegraveerd die de jonker naar de illustraties
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Pronkportret door Adriaen de Weerdt van
jonker Jan van der Noot in zijn Keulse
periode. Burijngravure van I. Duchemin.
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Prent van Coornhert voor Van der Noots Das Buch Extasis: de hoffelijke ontmoeting van de
dichter met Olympia.

van de Hypnerotomachia had bedacht. Een ervan dateert al van 1571! De dichter
wordt in het lofdicht gecomplimenteerd voor de onthechte wijze waarop hij
zijn lot draagt en zijn dichterschap vervult. De ontmoeting met de Haarlemse
vluchteling Coornhert in Xanten moet dus snel na Van der Noots aankomst
hebben plaatsgevonden. Dat zij heeft bijgedragen tot diens ontwikkeling van

Hoe anders was het gesteld met die andere tweetalige Zuid-Nederlandse edelman, die in 1568 in een slot nabij het Oost-Friese Norden zijn heil had gezocht:
Filips van Marnix, heer van Sint-Aldegonde. Berooid en aangeslagen – in
Oosterweel sneuvelde zijn geliefde broer Jan – voltooide hij er met verontwaardiging en vaart zijn Byencorf der H. Roomsche kercke. Het jaar daarop liet hij
het geschrift in Emden drukken met een zogenaamde ‘opdracht’ aan de Bossche
bisschop Sonnius: een bijna cynisch spottende loftekst die hij op driekoningenavond dateert ‘als de goede Catholijcken hen [zich] vrolick maecken, ende
roepen: De Coninck drinckt’. Vergeleken met deze satire van zes boeken en
negenenveertig kapittels plus twaalf hoofdstukken bijkomende uitleg, verzinkt
Van der Noots felle Londense prozacommentaar niet alleen qua volume in het
niet. In de Byencorf hebben zich ál de bittere spot en agressiviteit opgehoopt
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een strijdbaar protestantisme naar een meer innerlijke, door Gods Geest aangedreven religiositeit van de onderlinge liefde, die de uiterlijke kerkelijke
denominatie als iets bijkomstigs beschouwde, is een aantrekkelijke maar niet
bewezen stelling. Coornhert zelf heeft zich in elk geval enkele jaren later afgewend
van het min of meer geheime gezelschap van ‘Het Huis der Liefde’ of de familisten, dat dit soort ideeën aankleefde. De toen in Keulen wonende inspirator
van de beweging, Hendrik Niclaes, was zichzelf als God gaan beschouwen.
Directe contacten met Van der Noot had deze spiritualist kennelijk niet.
En de jonker had meer plannen. De Apodixe kondigt een nog grootser epos
aan: weer twaalf boeken onder de titel Europidos. Hij zou het in het Duits,
Nederlands, Frans en Latijn schrijven ter ere van landen, steden en heren die
hij daarvoor zou uitverkiezen. Uit latere uitspraken blijkt dat de opzet van het
dichtwerk zich telkens wijzigde. Het zeer ambitieuze internationale epos is
wellicht nooit voltooid. Niets ervan werd teruggevonden. Het zal voor de
dichter een troostvolle gedachte zijn geweest dat ook de verafgode Ronsard
zijn Franciade nooit kon afronden.
Tijdens zijn Rijnlandse periode heeft Van der Noot zich snel aan zijn nieuwe
omgeving aangepast. Aan zijn exclusieve opvattingen over het dichterschap
gaf hij ruimschoots literair gestalte. Op deze wijze heeft hij ook de Duitse literatuur met nieuwe genres als het sonnet en het allegorische renaissance-epos
verrijkt. Zonder veel impact evenwel. Het publiek dat hij beoogde en dat hij
vaak onder zijn standgenoten vond, was niet in de eerste plaats literair geïnteresseerd. Dat volgens Van der Noots poëtica de eeuwige faam van de vergoddelijkte dichter ook op de bestemmelingen en de begunstigers van zijn poëzie
afstraalde, was voor hen wellicht een veel doorslaggevender argument om de
dichtkunst te steunen. Terug in Antwerpen zal de dichter deze functie van de
poëzie als maatschappelijk prestigeobject ten volle uitbuiten.
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Contemporaine anonieme portretgravure
van Marnix van Sint-Aldegonde met leuze.

van een reeds langer actieve antikatholieke smaadschriftenliteratuur, die, om
een woord van Hooft te gebruiken, zelfs de landvoogdes in Brussel op het lijf
‘sneeuwde’.
Marnix’ satire haalt haar kracht uit een combinatie van scherp theologisch
vernuft, volkse zeggingskracht en de vondst om de aanval als een groteske
schijnverdediging van het katholieke geloof voor te stellen. Hij biedt zijn werk
aan als een zogenaamd instemmend commentaar op en een uitbreiding van
een succesvol geschrift van de Franse kanunnik Gentiaan Hervet, waarin gepoogd wordt om de hugenoten voor Rome terug te winnen. Het effect is ernaar:
de gezagsgronden van de roomse kerk, haar omgang met de bijbel en haar sacramentenpraktijk, de beeldenverering, de levenswijze en de domheid van
haar bedienaren zijn het voorwerp van de meest genadeloze en mateloze spot.
De Byencorf is een waterval van satirisch geweld, soms zeer geestig en intelligent, vaak ongeremd grof en plat. De titel slaat eigenlijk op een toevoeging aan
het eind van het boek: een uitgesponnen, weer quasi-instemmende geleerde
allegorie waarin de katholieke kerk met een bijenkorf in de vorm van een pauselijke tiara wordt vergeleken. Bijen van verschillende soort (de tamme bijtjes
zijn de leken, de wilde de monniken) maken de honing, die afkomstig is van
een samenraapsel van bloemen: de bijbel, de concilies, de decreten, kortom alles
wat te pas komt. De verguisde roomse leer is één kakofonie.
Het boek verscheen onder het in die tijd lang niet onderkende pseudoniem

Literatuur in de jaren zeventig en tachtig
De massale, sterk religieus gekleurde rebellie van 1566 en de politiek-militaire
opstand tegen het Spaanse bewind hadden het literaire leven grondig dooreengeschud. Dat laat zich tot aan de val van Antwerpen in 1585 nog slechts in vele
en vaak sterk contrasterende gedaanten op verschillende fronten waarnemen.
Naast pogingen om zich te conformeren of om een zekere afstand te bewaren
valt vooral een ideologische profileringsdrang op. Deze uit zich zowel in de
manifestatie van een calvinistische letterkunde, voornamelijk in rederijkerskringen, als in de overwegend klerikale teksten van het katholieke verweer.
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Isaäc Rabbotenu van Leuven (dit is: hij die lacht om de rabbijnen of magisters
van Leuven) en gaat terug op een korte, verloren gegane Franse commentaar
op Hervet die Marnix al in 1567 publiceerde. De veel uitvoeriger uitwerking
daarvan werd de direct in het Nederlands geschreven Byencorf. Die werd op
zijn beurt weer in het Frans vertaald en tijdens Marnix’ laatste levensjaren uitgebreid tot het Tableau des différends de la religion (Tafereel van de godsdienstverschillen). Zeker deze laatste tekst herinnert onmiskenbaar aan Rabelais.
Zowel het origineel – al een achttal drukken in de zeventiende eeuw – als de
vertalingen, waaronder een Duitse van de bekende satiricus Johan Fischart die
een dozijn uitgaven beleefde, vonden bijval. Dat blijkt ook omgekeerd uit een
aantal katholieke verweerschriften en een grote boekverbranding waarbij al in
1570 te Roermond een paar honderd exemplaren in vlammen opgingen.
Anderzijds wordt de impact van Marnix’ proza op de literatuur van zijn tijd
soms overdreven. Een vergelijking met Coornhert wijst al snel uit dat de heftige
bijenteler de creatie van een nieuwe op de klassieken georiënteerde prozastijl
niet in overweging heeft genomen. Zijn présence in de nieuwe letteren blijkt
veeleer uit de hierboven besproken Londense sonnetten en de manier waarop
hij onder meer in zijn psalmvertalingen de jambe heeft veroverd, de versmaat
die we nog in 1606 de ‘mensura Aldegondina’ (de maat van Aldegonde) horen
noemen. De literaire faam van de Byencorf is vooral in de negentiende eeuw
ontstaan. In het Noorden kwam die waardering uit onvervalst hervormde, antiroomse hoek, in België uit de antiklerikale vrijzinnig-liberale milieus. Daar
kende de ‘Marnixstudie’, waaronder verschillende vertalingen en uitgaven van
de Byencorf, een ongekende bloei: tussen 1854 en 1885 nagenoeg veertig titels.
In hetzelfde ideologisch klimaat is, bijna exact drie eeuwen na de grollende
Rabbotenu, de Tijl Uilenspiegel van Charles de Coster (1867) opgestaan.
De literatuur van de Duitse ballingschap, hoe interessant ze intrinsiek ook
is, heeft een vreemd lot gekend. Van der Noots opmerkelijke vertolking van de
renaissance ging er verloren aan een verkeerd publiek, terwijl het literaire uur
van Marnix’ monumentale schotschrift pas drie eeuwen later zou slaan.

Literatoren van een moderne signatuur en niet zelden behorend tot de bestuursadel engageren zich als propagandisten van de gematigder politiek van de Prins.
Uiteindelijk blijkt ook de dynamiek van de nieuwe renaissancistische literatuur
niet uitgeblust.
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De literatuur onder Alva
Hadden onder Alva’s repressief bewind (1567-1573) vele ‘verbrande’ schrijvers,
rederijkers en anderen, het land verlaten en waren sommige kamers afgeschaft
en andere tijdelijk tot zwijgen gebracht, geheel stilgevallen was het publieke
literaire leven in het Zuiden toch niet. In Brugge werden onder impuls van de
verdraagzame katholiek De Dene enkele refereinfeesten georganiseerd. In Roeselare liet de latere calvinist Robert Lawet in 1571 ten minste drie goedgekeurde
religieuze spelen van sinne opvoeren, terwijl enkele mijlen daarvandaan, in
zijn geboortedorp Meulebeke, de jonge dilettant Karel van Mander op kosten
van zijn welgestelde familie spectaculair gemonteerde bijbelspelen over Noach,
Salomo en Daniël liet vertonen en zich voorts in allerlei andere retoricale genres
bekwaamde. In Leuven commentarieerden rederijkers in fraai uitgevoerde
drukjes de vreselijke natuurrampen die hun stad in de jaren 1567-1573 hadden
getroffen. Dat ze bij deze catastrofen ook een kortstondige belegering door de
Prins van Oranje rekenden, verklaart natuurlijk veel. Ook Alva’s strenge toezicht op de boekhandels – de bewaarde inventarissen van de controleurs zijn
bijzonder boeiende documenten – was niet blind tegen rederijkerswerk gericht. De Casteleins Const werd herdrukt in 1571 en in 1573, in het laatste geval
als onderdeel van een uitgave van zijn gehele werk, waaronder de opmerkelijke bundel Diversche liedekens, bestaande uit erotische nummers en heel wat
(achterhaalde) propaganda voor de Habsburgse politiek. Het klinkt vreemd
en nostalgisch onder Alva te horen zingen:
Verblijdt u Vlaender-lant schoon blomme,
Machtig prieel op desen tijt:
Den paeys is nu bekendt alomme,
Dinct vry dat ghy geluckich zijt.

Ook Van Ghistele bleef aan het werk als retoricaal promotor van de elitaire
cultuur. Zijn vertaling van Horatius’ eerste boek der Satiren (1569) stelt hij
voor als het product van een gedwongen rust omdat ‘de Rhetorijcke [op het
toneel] nu ter tijt heel stille ende vercout is’. Het moet hem (en de humanistische elite) trouwens niet onwelgevallig zijn geweest dat de door hem aangevallen ‘beuzelingen’ als de Ulenspieghel en de oneerbiedige Virgilius in 1570
op de index van verboden boeken belandden. Deze index, die uiteraard in de
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eerste plaats de ketterij en de papenspot in het vizier hield, werd gedrukt bij
Plantijn. De firma beleefde onder Alva een echte piek. Alleen het jaar 1572 viel
erg tegen, mede doordat de Schelde door de geuzen werd afgesloten en de financiering uit Madrid achterwege bleef. Uit Spanje waren de tot ‘eerste drukker
van de koning’ gepromoveerde Plantijn enkele zeer interessante projecten toegespeeld. Overigens op zijn eigen suggestie. De panische angsten die hij vanwege zijn associatie met calvinistische collega’s bij de komst van de ijzeren hertog
had beleefd, behoorden tot de verleden tijd. Talloze brieven aan Spaanse relaties, boordevol obsessieve belijdenissen van zijn katholieke rechtgelovigheid,
hadden hun effect niet gemist. Plantijn verwierf op de Spaanse markt een fabelachtig renderende monopoliepositie voor het drukken van liturgische boeken
(missalen en brevieren). In vier jaar tijd en met steun van de hem door koning
Filips ter beschikking gestelde Benito Arias Montano, een geleerde van formaat,
realiseerde hij de beroemde polyglotte Koninklijke Bijbel (Biblia Regia): acht
zware folio’s met de teksten in het Hebreeuws, het Chaldeeuws, het Grieks, het
Latijn plus het Syrische Nieuwe Testament en met een indrukwekkend wetenschappelijk apparaat: woordenboeken, spraakkunsten, historische en geografische informatie, enzovoort. Het gaat om de monumentaalste typografische
prestatie uit de zestiende-eeuwse Nederlanden. Montano zou ook voor de op
de Nederlanden betrekking hebbende appendix van de index zorgen en de
symboliek ontwerpen van Alva’s gehate Antwerpse standbeeld.
Deze erkenning vanwege Madrid maakte ook kapitaal en energie vrij voor
boeken die voor de uitbouw van de Nederlandse taal en letteren van belang
zijn geweest, zoals het hier al besproken werk van de vroegere geldschieter
Becanus en de voortzetting van de publicatie van humanistische emblematabundels en van woordenboeken. Met deze laatste wilde de pragmatische
Plantijn voor het Nederlands doen wat zijn Parijse collega Robert Estienne
voor het Frans had gedaan. Hij kon daarbij al jaren rekenen op de hulp van
zijn geleerde corrector – én Neolatijnse dichter – Cornelis van Kiel (Kiliaan).
In 1573 kwam de uitvoerige Thesaurus Theutonicae linguae (De schat van de
Nederlandse taal) uit, een Nederlands-Frans-Latijns woordenboek, waarin de
uitgeverij voor het eerst van het Nederlands uitging. Het was vanwege de drukte
rond de polyglotte bijbel vijf jaar blijven liggen. Op Kiliaans naam en in samenwerking met andere drukkers volgde een jaar later het beknopte Dictionarium
Teutonico-Latinum (Nederlands-Latijns woordenboek), dat in 1599 zou uitmonden in het befaamde Etymologicum. De Nederlandse woorden worden
daar, in de geest van de taalverheerlijkers, van een etymologische verklaring
voorzien. Kiliaan benadert met nadruk het Nederlands (een verzamelnaam
voor verschillende dialecten) vanuit het Brabants. Hij zit daarmee op één lijn
met vele literatoren.
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Een week voor hij in 1573 het bewind aan zijn gematigder opvolger Requesens
overdroeg, ondertekende Alva een nooit uitgevoerde order om voor Plantijn
een nieuwe residentie én een aan de uitgeverij gehechte koninklijke bibliotheek
in te richten. Het jaar 1567 was nog enkel een nare herinnering. Het ideologisch
aanpassingsvermogen van ’s konings aartsdrukker valt evenwel niet uitsluitend aan zakelijk opportunisme toe te schrijven. Het strookte met zijn keuze
voor een ethisch doorleefd en verdraagzaam christendom, dat zich principieel
niet op uiterlijke bijkomstigheden en dogmatische scherpslijperij wilde vastpinnen en zich derhalve uiterlijk aan de officiële kerk en de plaatselijke overheden conformeerde. Ethiek boven dogmatiek. Dat was het gedachtegoed van
de door Plantijn ook met inkt en pers gesteunde spiritualistische beweging
van ‘Het Huis der Liefde’, die wij al in het Keulen van Van der Noot hebben gesignaleerd en die onder rijke kooplieden en humanisten menig aanhanger zou
hebben gevonden. Naast iemand als Ortelius is in dat verband zelfs de naam
van Montano gevallen: na zijn terugkomst in Spanje zou hij de ideeën van het
Huis zelfs in het Escorial hebben verspreid. Het is een feit dat de Antwerpse
humanisten zich, in tegenstelling tot de Gentse bijvoorbeeld, op een veilige afstand hebben gehouden van het georganiseerde strijdbare protestantisme.
Ook het christelijk neostoïcisme biedt een verklaring voor het fenomeen: in
perioden van politieke en religieuze verscheurdheid moest men het ‘Lot’ geduldig aanvaarden, wat gehoorzaamheid aan de gevestigde orde veronderstelde.
De in boeken en prenten gevierde Patientia en de cultus van de innerlijke en
uiterlijke rust boden de garantie voor de levenskwaliteiten die werklustige geleerden en kunstenaars en winstgierige kooplieden broodnodig hadden.
Dichters in dienst van Willem van Oranje
In 1571 aanvaardde Marnix na rijp overleg een benoeming in vaste dienst bij de
eveneens naar Duitsland gevluchte Willem van Oranje, de feitelijke leider van
de opstand. Als secretaris, raadsman, diplomaat en propagandist zou hij de
Zwijger onschatbare diensten bewijzen en een succesvol ideaalbeeld van hem
ontwerpen. Zelf auteur van menig pamflet, was hij het die de Prins onder meer
op dichters als D’Heere en Houwaert attent maakte en hen als propagandisten
voor diens zaak inzette. Oranje maakte op een bijzonder efficiënte manier politiek gebruik van alles wat de humanistische cultuur hem had te bieden: dichters
en beeldende kunstenaars, juristen en theologen, die hun onderlinge ideologische
verschillen overstegen in dienst van de religieuze verstandhouding en politieke
legitimering, die het voortbestaan van de vrije Nederlanden en hun privilegies
moesten waarborgen.
Na de onverwachte dood van Requesens in 1576 waren onder de slecht betaalde Spaanse troepen muiterijen uitgebroken, die in vele steden en dorpen
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gepaard gingen met enorme plunderingen (de ‘Spaanse furie’). In het zwaar geteisterde Antwerpen moest Plantijn zijn eigendommen negenmaal vrijkopen!
Het nieuwe stadhuis brandde uit en er vielen vele doden. Met de ontreddering
van het regime was het uur van de Prins aangebroken: de katholieke regeringsgetrouwe gewesten zochten toenadering tot de opstandige calvinistische provincies om gezamenlijk het Spaanse leger te verdrijven. In die omstandigheden
leek de eensgezindheid hersteld en zag men de kans schoon om ook tot een
vergelijk over de godsdienstgeschillen te komen. Terwijl in Antwerpen het puin
nog smeulde, werd op 8 november 1576 in Gent een ‘Pacificatie’ afgesloten die
in het Zuiden de afschaffing van de plakkaten tegen de protestanten in het
vooruitzicht stelde, terwijl Holland en Zeeland de roomsen zouden gedogen.
Er werd een algemene amnestie afgekondigd, vluchtelingen konden naar huis
komen, de Spaanse troepen zouden zich terugtrekken. Het oppergezag van de
Spaanse koning bleef erkend als de nieuwe gouverneur (Don Juan) de Pacificatie
zou aanvaarden, wat in schijn geschiedde. Maar lang heeft deze fraaie illusie
niet geduurd. Toen Don Juan het akkoord verbrak, benoemden de Staten een
eigen landvoogd, Matthias, de broer van de Duitse keizer, maar die bracht niet
de verwachte financiële hulp en troepen. Hij werd in 1581 overbodig toen
Willems échte kandidaat, de hertog van Anjou, landsheer van de Nederlanden
werd in plaats van de inmiddels niet langer erkende koning Filips. Oranje had
hardnekkig voor een koninklijke katholieke Fransman gekozen, zeer tot ongenoegen van de calvinisten en de velen die Parijs traditioneel wantrouwden.
De vreedzame oplossing van het religievraagstuk lag steeds moeilijker.
Voor overtuigde, radicale calvinisten als Marnix en D’Heere is de loyaliteit
aan Oranjes idealen niet altijd makkelijk geweest. De Gentse dichter was na de
Pacificatie sterk geradicaliseerd teruggekeerd. In dienst van de revolutionaire
Gentse calvinisten zien we hem met harde hand deelnemen aan confiscaties en
overvallen gericht tegen katholieken, terwijl hij toch enkele maanden daarvoor
tussen kerst en oudjaar van 1577 in Gent de inkomst van Oranje had bedacht.
Met het oog op het blijvend propagandistisch effect van deze feestelijkheden
publiceerde hij vrijwel onmiddellijk een verslag van de intocht, tezamen met
een referein en vier sonnetten ter ere van de Prins. Het haalde drie sobere
drukken. Willems pacificatie-idealen worden er zonder uitzondering loyaal
vertolkt: als een nieuwe Judas de Makkabeeër is hij de waarborg voor ’s lands
recht en Gods wet. Voor het hof waar hij logeerde hadden de Gentse Fonteinisten ook een spel van Jefta opgevoerd, de dappere bevrijder van Israël. In
zulke oudtestamentische prefiguraties konden in het bijzonder de calvinistische
opstandelingen zich goed vinden. Deze verbeeldingen plaatsten het verzet in
het perspectief van de goddelijke voorzienigheid en zouden een waarmerk
worden van het opstandig politiek discours. D’Heeres engagement voor Oranje
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was, net zoals bij Marnix, dat van een overtuigd calvinist. Zijn vertaling van
Mornays Traité de l’église (Tractaet van de kercke, 1580), een hugenootse apologie van de Hervorming, droeg hij, ingeleid door een fel antikatholiek sonnet,
aan de Prins op. Ook de zware opgave om de arrogante Anjou in Gent te verwelkomen had hij op zich genomen (augustus 1582). En ook van deze intocht
publiceerde hij een propagandistisch verslag in het Nederlands en het Frans.
Hij vertelt er hoe naast Anjou te voet ‘eenen Poët’ liep, die deze ‘van tydt tot tydt
[...] iet in de oore seyde’. Wie kan dat anders zijn geweest dan de in het Frans
onderlegde regisseur D’Heere? Anjou moet op deze wijze de verwachtingen
die men ondanks alles over hem koesterde, goed hebben verstaan. Een van de
prefiguraties was de bijbelse rechter Gideon, die zijn volk van de rovende
Midianieten en Amalekieten (de Spanjaarden) had verlost en bovendien aan
de afgoderij van Baäl een eind had gesteld door diens beeld te vernietigen. Voor
de katholieke Fransman een niet mis te verstane antipaapse toevoeging! Ook
als kunstenaar heeft Lucas zich voor Oranjes politiek ingezet. Hij leverde decoratieplannen voor diens Antwerpse residentie en ontwierp rond 1580 de patronen
van de Valois-tapijten, een geschenk van Willem aan het Franse koningshuis
waarvan de hofcultuur, geheel in de geest van Oranje, als een verzoening- en
harmoniescheppende instantie werd voorgesteld.
Jan Baptist Houwaert zorgde voor de Oranjepropaganda in de hofstad Brussel. Enkele maanden voordat dat in Gent gebeurde, had hij er namens de Staten
en met medewerking van de kamers de binnenvarende Prins vanaf allegorisch
uitgedoste boten grootscheeps als een nieuwe David, Mozes en aartsvader
Jozef onthaald. Voor het diner had hij twee tafelspelen geschreven, waarin zowel aan de vredespolitiek van de Prins als aan diens religieuze denkbeelden een
warme hommage werd gebracht. De prachtlievende patriciër en rederijker,
een man van de gulden middenweg met lutherse sympathieën, had zich overigens al eerder voor de Prins en diens zaak ingezet in een paar dichtwerken die
hij, net als het rijkelijk geïllustreerde relaas van de Brusselse intocht, nauw toekijkend bij Plantijn liet verschijnen. Eind 1576 voltooide hij de aan Willem opgedragen Milenus clachte, eigenlijk een politiek vlugschrift dat de Antwerpse
meester-drukker in niet minder dan 1600 exemplaren liet drukken. Het dichtwerk, gedrukt in 1578, is een ‘vertaling’ van twee door de Spanjaard Antonio de
Guevara bedachte klachten over meedogenloze Romeinse landvoogden, in de
mond gelegd van een boer uit het Romeinse rijk en een Hebreeuws gezant,
maar door de Brabander in rederijkersstijl gericht tegen de Spaanse tirannie.
Dat hij Marnix verzocht het gedicht aan de Prins voor te lezen, laat duidelijk
zien welke rol Aldegonde in het propagandanet speelde. De belangrijke rede
waarin deze in mei 1578 voor de Rijksdag in Worms de rechtmatigheid van de
opstand had verdedigd, vertaalde Houwaert nagenoeg meteen vanuit het Latijn

Noble Franchoos, Subtijl Courtoos,
Wat hoor ick van u spreken?
Dacht ghy een Roos, over een poos,
Op uwen Hoedt te steken?

Tot hetzelfde soort propaganda behoren de geuzenliederen waarin met wervende kracht Oranjes politiek en oorlogvoering worden bezongen. Eigenlijk
zijn deze liederen door het verloop van de oorlog zeer snel een fenomeen van
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in retoricale verzen. Zonder meer luxueus is het met houtsneden verluchte verslag van de Brusselse intocht van aartshertog Matthias (januari 1578, druk: 1579).
De voorafbeeldingen zijn nu de door hun opofferingsgezindheid en hun verzoenende kracht bekende Romeinse helden Curtius en Scipio. Al begin 1582, nog
voor Anjous aankomst in de Nederlanden, bezingt de Brusselaar hem in Die
clachte [...] van Belgica (Brussel 1583). Ook de Gentse humanist en emblematicus Adriaan Damman eerde in het belang van Oranje de Fransman als de
nieuwe graaf van Vlaanderen. In een bij Plantijn gedrukt Latijns-Grieks lofdicht vergelijkt hij hem met de zonnegod Phoebus, daarbij uitgaand van het
devies van de hertog: Fovet et discutit of ‘hij koestert [als de zon de aarde] en
drijft uiteen [de nevels]’.
Zowel D’Heere als Houwaert werd voor zijn inzet met gelijksoortige ambten beloond. De eerste werd griffier van de Vlaamse rekenkamer, de tweede
meester in de gelijknamige Brabantse instelling. Ook Plantijn, die voor de
Prins een paar Franse gedichten schreef, deelde in de erkenning: zijn drukkerij
kreeg bezoek van de Oranjes. De faam van het huis was niet aangetast. Vier
jaar nadat de koning een exemplaar op perkament van de polyglotbijbel aan
zijn ‘beste dienaar’ Alva had geschonken, gaf de ruimdenkende Zwijger dezelfde boeken aan de nieuwe universiteit van Leiden cadeau.
Nog vele anderen hebben, zonder officieel verzoek of beloning, de zaak van
de Prins behartigd in dicht en lied. Zo diende de calvinistische rederijkerschilder Jeronimus van der Voort, factor van de Lierse kamer van Den Groeyenden Boom, nadat hij op de pijnbank had gelegen en uit de gevangenis was
ontsnapt, jarenlang als ‘soldaat van Oranje’ in de legers van de Prins. Als hij later onderdak vindt bij de Antwerpse Goudbloem en van deze kamer ook factor
wordt (1580), blijft hij consequent de pleitbezorger van diens politiek: hij
werkt mee aan de intocht van de onpopulaire Anjou en als deze eind januari
1583 in Antwerpen een door de stadsmilitie verhinderde coup pleegt om zijn
macht te verstevigen (de ‘Franse furie’), dicht hij een verzoeningsgezind lied,
waarin de verraderlijke aanslag van de onbetrouwbare, intrigerende fat als een
kaatsspel wordt beschreven:

de letterkunde in het Noorden gaan vormen. Maar om de blik op het geheel
niet te verliezen, verdient het de voorkeur ze al in dit hoofdstuk ter sprake te
brengen.
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Geuzenliederen
Evenals de bijbelse liederen, de martelaarsgezangen en de psalmen maanden
de vroege opstandsliederen de verdrukte gelovigen aan tot eensgezindheid en
vastberadenheid, maar daarbij voegden zich nu ook oproepen tot daadwerkelijk verzet. De dichters en zangers ervan tooiden zich graag met de erenaam
‘geuzen’ (bedelaars), waarmee een van de raadgevers van Margaretha van Parma
in 1566 de aanbieders van het smeekschrift der edelen smalend had aangeduid.
Dat deed bijvoorbeeld de in 1570 door verbranding ter dood gebrachte pastoor Arend Vos van De Lier (bij Delft) met zijn strijdvaardige oproep ‘Slaet op
den trommele van dirredomdeine, Vive le Geus, is nu de Loes [leuze]’. Zijn felle
marslied kan velen hebben aangespoord om de wapens te grijpen. De katholieke hypocrisie en de Spaanse wandaden worden in menig geuzenlied met
wellust breed uitgemeten, als argument voor de juistheid van het gewapend
verzet en als propaganda voor de Hervorming. Directe propaganda voor aansluiting bij Oranje bevat onder andere het lied ‘Helpt nu u self so helpt u God,
Uut der Tyrannen bant en slot’, dat eindigt met een oproep tot definitieve
partijkeuze:
Helpt den herder die voor u strijt
Of helpt den Wolf die u verbijt,
Weest niet meer Neutralisten
Vernielt den Tyran, t’is nu meer dan tijt,
Met al syn Tyranisten.

Naast betogende propaganda en spot bevatte een groot aantal liederen een
kroniekachtige vertelling, waarin nieuws over de actuele gebeurtenissen werd
verspreid, soms met de aanhef van de aloude historieliederen: ‘Wie wil horen
een nieu liet’. Elke overwinning werd trots bezongen en verwelkomd als een
bevestiging van Gods hulp, die uiteindelijk tot de gehele overwinning op de
Spaanse onderdrukkers zou leiden. Toen de meeste Hollandse en Zeeuwse steden zich vanaf 1572 bij de geuzen voegden en zo met succes Oranje steunden,
evolueerde de inhoud langzaam naar triomf en dank. Amsterdam, dat zich pas
in 1578 voor de Prins zou verklaren, werd met liederen onder vuur genomen
om overstag te gaan.
Ook bij de verbreiding van de opstandsliederen speelden de drukkers weer
hun grote rol. Ze leverden de teksten op losse bladen om ze te laten voorzingen
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en verkopen door venters, die zoals wel vaker gebeurde, riskeerden gepakt te
worden. Heel gauw, waarschijnlijk al in 1574, werd een aantal liederen gebundeld, waarna in snel tempo bij verschillende – bijna uitsluitend Hollandse –
drukkers nieuwe uitgaven volgden, uitgebreid met zowel recentere als oudere
liederen, tot een totaal van 252. Van de drieëndertig overgeleverde edities dateert de oudst bekende, Een nieu geuse lieden boexcken (gedrukt in Dordrecht)
van 1577 of 1578. In alle uitgaven geven de liederen – in chronologische orde –
een historisch overzicht van de fasen van de strijd, te beginnen met het zeer
populair geworden lied ‘Antwerpen rijck’, dat gedicht was naar aanleiding van
de verbranding van een Antwerpse prediker in 1564. De bundel bood via het
zingen een gemeenschappelijke geschiedbeleving.
De meeste liederen zijn anoniem, maar van een zestigtal liet de auteur zich
kennen met zijn initialen of kenspreuk. Uit de vroege periode dateren twee tot
geloof manende teksten van Willem van Haecht en een fel antiklerikaal lied van
Van der Voort, maar de meesten van de traceerbare dichters zijn Hollanders.
Onder hen vinden we de gewezen Rijnsburger factor Jan Fruytiers, vroom calvinistisch dichter, en de Amsterdamse koopman Laurens Jacobsz. Reael, zwager
van de in 1568 geëxecuteerde factor van de Amsterdamse kamer De Eglentier
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Titelpagina van het Geuzenliedboek,
druk van 1581.

Egbert Meynertsz. (zie p. 107). Fruytiers en Reael hadden in 1567 naar Emden
moeten uitwijken. De overigens gematigde Reael schreef er ‘Een claechliedt der
Nederlandtsche verdreve Christenen’, waarin hij vanuit de zekerheid van zijn
hervormd geloof sterk de nadruk legde op de roomse hovaardij en het Spaanse
geweld. Anderzijds werd ook Coornherts serene troostdicht voor de ballingen,
met een oproep om van wraak af te zien, in het Geuzenliedboek opgenomen:
Wy Ballinghen, verstroyt met hopen veel
Uut Nederland, ons alder aardsch Prieel,
Meest al om wel-doen buyten eenigh schuld,
Laet ons den Heere bidden om gheduld.
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Het ook toen al bekendste geuzenlied was het Oranje in de mond gelegde
Wilhelmus, dat in alle bekende drukken voorkomt. Het lied fungeerde als hét
strijdlied van de prinsgezinden en werd gezongen op ‘de wijse van Chartres’.
Dat was de melodie van een bekend Frans katholiek antihugenotenlied! Met
zijn vaste vertrouwen op Gods hulp bij de uiteindelijke verdrijving van de
Spaanse tirannie was het Wilhelmus als het ware een antwoord hierop. Het
acrostichon dat gevormd wordt door de beginletters van elk van de vijftien
strofen, inclusief de princestrofe, en dat willem van nassov luidt, plaatst de
tekst nog geheel in de traditie van het rederijkerslied. Oranje verdedigt zijn
verzet tegen de door Alva uitgeoefende tirannie en bevestigt zijn verbondenheid met de verdrukte Nederlanders, aan wie hij troost en bemoediging biedt
door hen te verzekeren van zijn standvastige inzet voor hun bevrijding.
Noch over de datering, noch over het auteurschap van het lied bestaat absolute zekerheid. Het ontstond wellicht niet lang na de eerste mislukte veldtocht
over de Maas van oktober 1568, toen Oranje propaganda voor een krachtenbundeling broodnodig had. Een kleine vijf jaar later was het Wilhelmus reeds
algemeen bekend: het werd in mei 1573 op de muren van het belegerde Haarlem gezongen en enkele maanden later, tijdens het beleg van Alkmaar, speelden
de Spanjaarden de melodie ’s avonds op hun schalmeien, wat als een dubbele
bespotting van de ingesloten burgers kon worden opgevat. Over de identiteit
van de anonieme dichter bestonden al in het begin van de zeventiende eeuw
verschillende meningen. In het calvinistische kamp werd in 1602 Marnix als
auteur genoemd, terwijl in 1614 Hugo de Groot de tekst toeschreef aan zijn
geestverwant Coornhert. De discussie over ontstaanstijd en auteur werd in de
negentiende eeuw hervat en duurt nu nog voort. Daarbij zijn ook verschillende andere namen gesuggereerd. De betrokkenheid van Marnix, die lange tijd
de hoogste ogen gooide, is op grond van een onderzoek van diens taalgebruik
sinds kort weer gerelativeerd.

Wat in de tijd van het ontstaan van het Wilhelmus nog meer dan onzeker
was, zou voor Holland en Zeeland spoedig werkelijkheid worden: de tirannie
werd er spoedig verdreven, al bleef de strijd aan de grenzen nog lang doorgaan. De Pacificatie van Gent mislukte, deels omdat de katholiek gebleven
Waalse gewesten uit angst voor de in het Zuiden zeer dynamische en radicale
calvinisten weer voor Spanje kozen. In 1579 sloten (voornamelijk) de noordelijke provincies zich in de Unie van Utrecht aaneen tot voortzetting van de
strijd. Dit verbond zou de basis vormen van de Republiek der Zeven Verenigde
Nederlanden. Geuzenliederen zouden tot aan het einde van de Tachtigjarige Oorlog de politiek van de Staten en de militaire gebeurtenissen in goede én kwade
dagen blijven begeleiden, vaak vanuit een calvinistisch standpunt bezien. Na de
laatst bekende druk van 1687 moet er zelfs nog een in 1748 verschenen zijn.
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Literatuur onder calvinistisch bewind
Met de calvinisering van het literaire leven zou het in het Zuiden nog niet
meteen zo’n vaart lopen. Na Alva’s vertrek leek de oude orde hersteld. Naar
aanleiding van een grootschalige loterij voor de restauratie van de Antwerpse
Sint-Jacobskerk (1574) werd het net van de rederijkerskamers zelfs weer zeer
functioneel bij de publieke stadscultuur betrokken. Het evenement kreeg een
nog nooit geziene ‘literaire’ invulling. Elke inlegger ontving een boekje vol rederijkersverzen, waarvan de titelpagina een lotnummer droeg. Overal in den lande
werd op de kamers een beroep gedaan om voor deze lotboekjes refereinen en
liederen te leveren op een negental thema’s. Ten minste zeventien van hen, van
Ieper tot ’s-Hertogenbosch, zonden bijdragen in. Uit dit aanbod werden bundeltjes samengesteld met een steeds wisselende inhoud: geen ervan is identiek.
De koper werd op die manier aangezet zich meer dan één boekje aan te schaffen.
Sinds het Brusselse refereinfeest van 1562 hadden nooit meer zoveel kamers
aan een evenement deelgenomen. Zelfs protestantsgezinde dichters als de inmiddels naar de Scheldestad teruggekeerde Willem van Haecht en de Bossche
factor Cassyere deden mee. Een van de liedopgaven had betrekking op de goede
kanten van de armoede. Het thema komt ook terug in de enige tekst die in alle
boekjes staat: een discussie in verzen tussen de Lierse Jenette en de Brusselse
Corenbloem over hoe iedereen met zijn maatschappelijke positie tevreden
moet zijn, waarbij gebruik wordt gemaakt van tekstfragmenten uit de proloogspelen van het memorabele landjuweel van 1561. Niet meer het eerbaar dragen
van de rijkdom, maar de verwerking van de armoede is nu blijkbaar publieke
dichtstof geworden.
Onmiskenbaar lijkt na Alva een zekere literaire ontspanning te zijn ingetreden, al bleven uitingen van opstandig ongenoegen steeds hoorbaar. In 1576
verzorgde een Italiaans gezelschap de eerste commedia dell’arte-voorstellingen
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in Antwerpen en Gent, maar in de laatste stad werd de opvoering verstoord
door een toeschouwer die oproerige taal verkocht. De pacificatiepolitiek van
Oranje wilde niet lukken. Er ging zich in de Zuidelijke provincies een ingewikkelde strijd om de macht afspelen, waarbij het religievraagstuk zeer zwaar
woog. De Prins werd door de katholieken sterk gewantrouwd en vooral de
‘Malcontenten’ van de Waalse conservatieve adel gingen in het verweer. De
schorsing van de plakkaten had de radicale calvinisten immers militanter gemaakt dan ooit tevoren: naar de verdraagzame politiek van hun gematigde geloofsgenoot Willem van Oranje hadden zij tot diens grote droefheid op den
duur geen oor meer.
De religievrede gaf het eerst de geest in Gent, waar onder meer met steun
van de onbuigzame Zuid-Vlaamse predikant – en ex-karmelietenpater – Pieter
Datheen in 1578 een radicale calvinistische republiek werd gesticht: een nieuw
Genève dat het katholicisme buiten de wet stelde. Dat regime werd binnen het
jaar aan alle andere Vlaamse steden van betekenis opgelegd, vaak met geweld.
In Brabant verliep de ommekeer moeizamer. Maar stapsgewijs werden ook
daar meer en meer roomse kerkgebouwen aan calvinisten toegewezen en katholieke geestelijken verjaagd. In 1580 waren in vele besturen de aanhangers van het
verzoenende Pacificatie-akkoord uitgeschakeld: ook steden als Brussel, Antwerpen en Mechelen werden calvinistische republieken.
Deze radicale ommekeer liet zich uiteraard ook in het literaire leven voelen.
Via de bestaande structuren werd in menige stad met het oog op de onverschillige of rooms gebleven meerderheid nu strategisch calvinistische propaganda
gevoerd. In het zendingsbewuste Gent beloofden de kamers aan de magistraat
alleen nog stukken op te voeren die de mensen zouden opwekken tot God, ook
de vele simpele lieden ‘in wiene noch de roomsche ende idolatrische exercitien
ghewortelt [waren]’. Mede als legitimering van een Brusselse beeldenstorm in
april 1581 organiseerde de lokale kamer van De Corenbloem op 4 september
een interstedelijke refereinwedstrijd, waarin onder meer de spot moest worden gedreven met de mis. De gedichten werden meteen gedrukt, samen met
de teksten van een concours dat amper vier dagen later door Den Boeck was
georganiseerd. De Antwerpse Goudbloem won met Van der Voorts referein
‘Een godloos offer, dat wech, waerheijt, leven mist’ de derde prijs. Ook in
Mechelen, dat in 1572 een zware strafexpeditie van Alva had ondergaan en in
1580 door de calvinisten was ingenomen, draaiden de kamers mee met het
nieuwe regime. Er werd een viertal refereinfeesten georganiseerd met onder
meer als geëngageerde thema’s ‘de beste manier om Gods kerk te herstellen’
(De Peoene in 1584) en ‘de haat die tot twist lijdt’ (De Lisbloem, 1582), waarbij
met voorbeelden uit de oudheid – weer het historisch en moreel gelijk! –
moest worden aangetoond dat alle verdrukkers uiteindelijk door God en

Katholiek weerwerk
Toen een jaar na de revolte van 1566 de minderbroeders vanuit hun ‘erm verbrant [Antwerps] clooster’ de derde refereinenbundel van de nog steeds actieve
Anna Bijns lanceerden, gebeurde dat niet met een triomfantelijk feniksgevoel.
Verslagenheid, erkenning van eigen zondigheid, oproepen tot bekering en ver-
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mens worden verlaten. In Brugge ging Robert Lawet enkele evangelieparabels
tot duidelijk reformatorische zinnespelen bewerken, zoals Het taruwegraen
(1582) en De verlooren zoone (1583), een gezindheid waarvan ook zijn wellicht
nog in Roeselare geschreven Vader onse getuigt. In het felle Gent ging het calvinisme zich literair en intellectueel het sterkst manifesteren. Het kreeg er de
steun van geleerde humanistische dichters als Adriaan Damman, rector van
de Latijnse school, en Karel Utenhove, de vriend van Du Bellay. Al in oktober
1578 opende een calvinistische academie er haar deuren. Zij zorgde met colleges in de theologie, de dialectica, het Grieks en het Hebreeuws voor de opleiding van predikanten en stak het jonge Leiden naar de kroon. De taalkundige
Abraham van der Myl en de latere Leidse welsprekendheidsprofessor Dominicus Baudius genoten er hun opleiding. Voor de rest beperkte de hervormde
literatuur zich in het ‘Vlaamse Genève’ tot pamfletten, strijddichten en dito
liederen. Een merkwaardig dissident geluid kwam uit de pen van een leraar
van de Latijnse school, die aan de voormelde academie was verbonden: Pieter
de Zuttere. Zijn in 1581 gedrukte en aan de Prins opgedragen Saechtmoedighe
tsamensprekinge van Cephas ende Arnolbius is een felle aanklacht tegen religieuze gewetensdwang en een pleidooi voor religievrede. Voor De Zuttere primeerde de trouw aan het geweten en niet het door de kerk verkondigde
Woord. Het kostte hem logischerwijze zijn baan. Aanzienlijk minder geradicaliseerd was de situatie in Antwerpen. Handels- en nijverheidsbelangen zorgden daarvoor, alsook de subtiele evenwichten tussen een gevarieerd gamma
van protestantse gemeenten van verschillende herkomst en nationaliteit en de
gereserveerde houding in kerkelijke zaken van de intellectuele elite. In de stad
werd een aantal bundels gedrukt die voor de geloofsbeleving van de calvinisten van belang zijn geweest, zoals de schriftuurlijke Gheestelijcke liedekens van
de predikant Joris Wybo (Sylvanus) (1582) en vooral de eerste uitgave van
Marnix’ Psalmen (1580). Noch als gelovige, noch als intellectueel kon deze
laatste zich, zoals gezegd, met Datheens vertaling verzoenen. Maar noch zijn
gerichtheid op de heilige Hebreeuwse tekst, noch zijn zeer verdienstelijke pogingen om het woord- en het muzikaal accent te doen samenvallen én daarbij
een modern alternerende versmaat in te voeren, behaalden in de kerk succes.
De vertaling werd te nieuw en te koud bevonden en Datheens drukkers boden
om commerciële redenen weerstand.
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dieping van het geloofsleven gingen in de katholieke literatuur de boventoon
voeren. Meer bezinning dan strijd dus. Pas onder de calvinistische dominantie
ontstond een pamflettaire, clandestiene poëzie die de verbale strijdbaarheid
van de tegenstanders overnam. Louter klerikaal zijn de roomsgezinde letteren
in die jaren niet: ook leken en vrouwen nemen eraan deel. Evenmin zijn ze onvoorwaardelijk Spaansgezind: zelfs de door de hervormden zo gehate jezuïeten – sinds 1562 in de Scheldestad aanwezig – distantiëren zich herhaaldelijk
van Alva, ‘een ramp voor ons gewest’. De strijdliteratuur tegen de calvinistische stadsregimes bereikte haast nooit de drukpers. Ze leidde een clandestien
bestaan in handschrift, maar ze was er niet minder fel om. Van de tegenstander
nam zij het bijbels discours over, evenals de scherpe kroniekstijl.
In het domein van de niet-polemische letteren valt vooral de voortzetting
op van de laat-middeleeuwse vroomheid, onder meer via herdrukken van boekjes van de minderbroeder Frans Vervoort († 1555): vaak bevattelijke compilaties
van mystiek gekleurde passieliteratuur. Ook de met een liedeken en refereinen
‘verluchte’ lijdensmeditaties van zijn ordebroeder Philips vander Vaedt beogen veel meer de vrome geloofspraktijk dan scherpe confessionele disputen.
Onder de veelzeggende titel De werck-clocke des eeuwich levens (Gent 1570)
– klokken waren tijdens de rellen als verachtelijk rooms kerkgoed verhandeld –
zet hij aan tot berouw, boete, gebed en goede werken. De diep verontruste katholieken lijken nu wel de pen van de lijdzame doopsgezinden te voeren:
Als wachterkins slapen, de schaepkens dolen,
Den wulven werden zy eenen roof.

De oudere liederenschat doet het in deze milieus bijzonder goed. Zo bevat het
Leuvense Hofken der geestelycker liedekens (1577) overwegend oudere liederen, maar die zijn met uitzondering van de kerstleizen aangepast aan de zangpraktijk én aan de retorijkse stijl via de veelvuldige toevoeging van binnen- en
dubbelrijmen. Zelfs niet eens beslagen in deze ‘conste’ en ‘int getal der veerssen
oft sillaben’ acht zich, in een uiting van bescheidenheid, de Brusselse magistratenweduwe Catharina Boudewyns. Als dichteres van Het prieelken der
gheestelyker wellusten (1587) brengt zij evenwel uitsluitend nieuwe liederen,
gedichten en berijmde dialogen, waarvan er een als toneel is opgevoerd in een
Brussels vrouwenklooster. Al deze teksten zijn wellicht ontstaan tijdens het
calvinistisch bewind. Maar noch haar soms snedige uitvallen tegen Calvijn, noch
haar talent maken haar tot een Brusselse Anna Bijns. Het gaat om liederen in
de oude stijl, waarin droefheid, gelatenheid en verlangen naar geestelijke vertroosting de boventoon voeren en waarvan menige regel in het geheugen is
blijven hangen:

Pacientie is soo goeden cruyt,
Sij is nu int saisoene.

Voortzetting van de Brabantse literaire renaissance
Met de terugkeer van Van der Noot (1578) en de ambitie die zowel hij als zijn
mededinger Houwaert koesterden om poet laureate van Brabant te worden,
hervatte zich de literaire renaissance. Maar ook de elitaire humanistische cultuur die (zeker in Antwerpen) de turbulente gebeurtenissen goed had doorstaan, bleef daartoe een opmerkelijke bijdrage leveren. Haar waardering voor
de nieuwe Nederlandse dichtkunst leek nog toe te nemen, getuige een belang-
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Felle verzetsteksten zijn vooral uit Gent bewaard. De productiefste roomse
auteurs zijn er de bijzonder strijdvaardige Louis Heyndricx (een minderbroeder?) en kanunnik Cornelius Columbanus Vrancx, wiens boeken en beelden
op de Vrijdagmarkt werden verbrand. Als abt van de Gentse Sint-Pietersabdij
zou laatstgenoemde later een bijzonder vruchtbaar geestelijk schrijver worden.
Van zijn hand is uit de calvinistentijd een geestige satire van ruim tweehonderd
verzen: ’s Duvels kermisse. Lucifer raadt zijn trawanten aan naar de Gentse
stadsfeesten te gaan. Daar regeert het ‘gulden Calf ’ en kunnen ze alles vinden
wat ze maar wensen, zelfs jongens en meisjes die in de kerk samen uit één boek
zingen en ‘dus’ elkaar knuffelen. Op deze wijze wordt het psalmgezang van de
hervormden geperverteerd: zelfs de duivels mogen aan zo’n kermisgezang
deelnemen, al is dat niet tot hun eer gemaakt. De animositeit over het psalmzingen zat diep. Ook uit andere steden zijn dergelijke katholieke, polemiserende handschriften bekend. In Brugge rijmde in deze zin de kleermaker Willem
Weydts en in ’s-Hertogenbosch, waar de roomse partij sterk was, haalden de
pamfletten van Jan Vladeracken zelfs de drukpers.
Een genre dat zich in die jaren duidelijk vernieuwde, was de preek, getuige
de verschillende folio’s nagelaten Sermoonen van de flamboyante jezuïet Frans
de Costere (Costerus) (geboren in 1532). Hij was de zoon van Frans sr., factor van
de Mechelse Peoene. De teksten heeft hij pas tussen 1597 en 1619 op hoge leeftijd
persklaar gemaakt, mede als geloofshandboeken voor de Noord-Nederlandse
katholieken, maar ze weerspiegelen soms nog levendig het herstel van de katholieke preekliteratuur kort na het succes van de hagenpreken. Dat blijkt uit de
toewending tot de apologetische homilie (de bijbeluitleg) volgens de bij de
jezuïeten geliefde populariserende didactiek, die zich zowel afzet tegen het
scholastiek vernuft als tegen de retorische pronk. Talloze exempelen en gelijkenissen, in de drukken handig consulteerbaar via uitgebreide registers, moeten
de katholieke leerstellingen duidelijk en overtuigend maken. Ze lopen vooruit
op de jezuïetenemblematiek.
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rijke barometer als de alba amicorum. Nederlandse sonnetten als die van de
Antwerpse humanist Michiel van der Haeghen worden er stilaan gemeengoed
en in Leuven experimenteert de historicus Petrus Divaeus zelfs even met sapfische verzen in de volkstaal. Deze zijn – wekt het verbazing? – gericht tot
Ortelius. Als de geograaf in 1579 Leiden bezoekt, schrijft Jan van Hout in diens
album een geestig sonnet, waarin misschien niet alleen uit beleefdheid wordt
gewezen op de Zuid-Nederlandse superioriteit op het gebied van de poëzie.
De contacten met de moderne literatoren van de jonge Hollandse universiteitsstad worden het duidelijkst zichtbaar in de kringen van Plantijn. De
vriendschap van de drukker met Lipsius – het huis zou nagenoeg alle werken
van de moedertaallievende humanist uitgeven – en zelfs de tijdelijke overbrenging om veiligheidsredenen van de hoofdactiviteiten van het bedrijf naar
Leiden (1583-1585) hadden in het Zuiden een stimulerende uitwerking. De
nieuwe Leidse vestiging liet immers Antwerpen niet los. Vele van de in de Breestraat gedrukte boeken kregen ook een Antwerps impressum. Jan Moretus,
een van de twee schoonzonen die de zaak in het militair bedreigde Antwerpen
runden, vertaalde Lipsius’ De constantia al vanuit de Leidse proefdruk: hij
ontving daarbij aanbevelingen van de auteur voor het gebruik van een vrij en
soepel Nederlands. Coornhert, die nota bene zelf het werk had willen vernederlandsen, juichte deze zeer puristisch gehouden versie toe. De snelle verschijning van de Twee boecken vande stantvasticheyt (1584) was een Leids én
Antwerps evenement. Enerzijds in de sleutelstad gedrukt en ingeleid door gedichten van Van Hout en Gruterus, werd het boek door Moretus gedediceerd
aan de bestuurders van de Antwerpse ambachten, terwijl Lipsius het aan de
magistratuur van de stad opdroeg. Er was blijkbaar een markt voor moraalfilosofische literatuur in de volkstaal. Aan een van zijn vrienden stuurde Lipsius
een exemplaar van de vertaling voor diens vrouw.
Moretus zou zich ook aan de dichter Du Bartas wagen. Van Coornherts embleemboek Recht ghebruyck ende misbruyck van tydlicke have (Leiden 1585),
waarvan Plantijn tien jaar eerder eerst de Latijnse bewerking door de Friese
humanist Bernard Furmer had uitgegeven, werden exemplaren verkocht met het
Antwerps adres. Op deze manier continueerde deze opmerkelijke thematische
bundel, met fraaie koperplaten van Jan Wierix, het in de Antwerpse literatuur
steeds weer opduikende discours over rijkdom en armoede. De grondgedachte
luidt nu dat beide toestanden goed noch kwaad zijn, maar door de mens ethisch
moeten worden ingevuld.
Maar hét literaire gegeven van die jaren bieden de activiteiten van de twee
voormelde Brabantse gentilhommes. Van der Noot was in de zomer van 1578
teruggekeerd, nadat hij in Parijs persoonlijk had kennisgemaakt met zijn idool
Ronsard en diens leermeester Jean Dorat. Alleen van de tweede, overigens een
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zeer bereidwillig lofdichter, kreeg hij een lofvers met complimenten over zijn
veeltaligheid. De thuiskomst was goed voorbereid. De eerste maanden werden
besteed aan de uitgave van de ingekorte Nederlandse en Franse versies van het
Olympia-epos (zie p. 62). Ook uit de eveneens al in Duitsland bedachte Lofsang van Brabant / Hymne de Brabant (1580) blijkt dat hij in de twee landstalen de officiële dichter van alle Nederlanders wilde zijn. De buitenwereld
leek deze ambitie enigermate te bevestigen. Van Brabant en de Antwerpse
stadsregering ontving ‘le Brabançon Homere’ – zo noemt hij zichzelf – bij gelegenheid wat (afgebedelde) steun. In 1580 zelfs van de Staten van Holland
met het oog op het Europa-epos. Maar met de eer moest ook het brood continu worden verdiend. De in Das Buch Extasis verbeelde ideeën over zijn
(ronsardiaans) goddelijk dichterschap gaat Van der Noot nu, voornamelijk in
de Antwerpse koopliedenwereld, in klinkende mecenasmunt omzetten. Wie
hij bezingt, krijgt immers een onschatbaar geschenk: een eeuwigdurende en
wereldwijde naam en faam én deelname aan al de virtù die de dichtkunst afstraalt, zoals harmonie, schoonheid, goedheid, waarheid. Op deze wijze laat
hij als een volleerd societydichter onder zijn persoonlijk toezicht steeds weer
anders gearrangeerde (pronk)katernen drukken van wat hij zijn Poeticsche
werken noemt. Die bestaan in de eerste plaats uit dichtwerk voor de ‘uitverkoren’ gegadigde, gevolgd door een uit Van der Noots voorraden geputte selectie
van daarbij min of meer passende gedichten, die niet zelden ook de loftrompet van zijn eigen dichterschap steken. De verzen zijn bovendien vaak voorzien van commentaren in verschillende talen. Al deze fraai uitgevoerde en soms
door befaamde artiesten geïllustreerde lettergeschenken zijn aparte bibliografische eenheden. Een poëticale toelichting (onder meer over het vers) en een
legitimatie van deze activiteiten biedt de Apologie, waarvan de auteur, de
dorpsgenoot Hendrik Akkermans (Agricola) uit Brecht, Van der Noots spreekbuis is. Hoewel hij er duidelijk op uit is om de figuur van de ‘uitzonderlijke
poëet’ een unieke status te verlenen, laat deze prozatekst over de receptie van
de ‘moderne’ verskunst interessante geluiden horen: men vindt haar te diepzinnig, ze gebruikt te veel moeilijke woorden en stuit op onbegrip van rederijkers en hautaine humanisten; wie meent dat de dichter te veel zichzelf prijst,
wordt herinnerd aan de absolute waarde van de poëzie en verwezen naar de
talrijke lofdichten op Van der Noot die in de Poeticsche werken staan afgedrukt.
In deze gelegenheidsbundels, die overigens fraaie gedichten bevatten, bereikt
het literair absolutisme van de jonker inderdaad een toppunt van buitenissige
eigendunk.
Wellicht mede met de intentie om als dichter te overleven – figuurlijk én
letterlijk – hield Van der Noot zich nu ver van de confessionele debatten, eerst
als gematigd en ondogmatisch calvinist, na 1585 als zogezegd ‘trouw gebleven’,
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maar toch niet contrareformatorisch geëngageerde katholiek. Maar dat situeert
hem niet meteen in de prudente wereld van de Antwerpse humanisten. De
kring rond Plantijn en Ortelius viel nagenoeg geheel buiten zijn blikveld. Was
het omdat in zo’n milieu de teneur van zijn ‘nieuwe’ poëzie nauwelijks iets bijzonders was? Bij de intellectuele middenstand van de cultuurconsumerende
geldaristocratie en hun societyleven vond hij wél succes. De lofdichten waren
bestemd voor gezongen voordracht en waren als zodanig een gezelschapsevenement. Vier beroepsmusici zetten bovendien gedichten van hem op muziek.
Maar voor de rest bleef de toch wel belangrijkste dichter van de vroege Nederlandse renaissance een geïsoleerde verschijning die, op enkele schaarse vermeldingen na, vlug aan de vergetelheid werd prijsgegeven. Zijn literair-historische
impact is blijkbaar gering geweest. Een duidelijke verklaring voor het fenomeen
is er niet. Net als in Duitsland zat de dichter niet in een echt literair circuit. Dat
zelfs een bibliograaf als Franciscus Sweertius, die als jongeman voor Van der
Noot nota bene lofgedichten had geschreven, hém in zijn Athenae Belgicae
(1628) niet meer noemt en vele andere Zuid- en Noord-Nederlandse dichters
wél, is een raadsel. Heeft het iets te maken met het gelegenheidskarakter van
zijn werk en de gepersonaliseerde verspreiding ervan in een blijkbaar gering
aantal exemplaren? Tot een universeler werk van langere adem is het na Cort
begryp / Abregé – ook maar een resumé – nooit meer gekomen. De eergierige
man die door zijn aanwending van de ritmisch betoonde cesuur en van ritmeversterkende ‘vocaalsmiltinghen’ (synaloefe) en rijmen écht een nieuw vers
had gemaakt van het telvers, kreeg zelfs déze verdienste niet op zijn naam. Nog
geen decennium na zijn overlijden kende de naar Holland uitgeweken Van
Mander haar toe aan Jan van Hout.
Met wie Van der Noot wel omging en zelfs een en ander gemeen had, was
zijn standgenoot Houwaert. Ook de Brusselaar huldigde hooggestemd de opvatting van een uitverkoren en geïnspireerd dichterschap en aarzelde niet om
onbeschroomd zijn eigen lof te zingen. Beide dichters streefden een door de
Staten van Brabant erkend dichterschap na en beiden hechtten ze groot belang aan een luxueuze typografie. Maar nog opvallender zijn de verschillen.
Houwaert was zeer rijk en bekostigde zelf de uitgave van zijn boeken bij
Plantijn, niet zelden in een weelderige uitvoering. Hij publiceerde bovendien
‘voltooide’ dichtwerken van zeer lange adem, die in het literaire circuit grote
erkenning genoten en waarvan de roem hem lang overleefde. Enkele die in
handschrift waren blijven liggen, werden nog postuum in het tweede decennium van de zeventiende eeuw in het Noorden uitgegeven, waar ook zijn ander
werk, weliswaar taalkundig aangepast, meermaals werd herdrukt. Mechelse
bewonderaars-dichters als Willem de Gortter trokken in die jaren op bedevaart naar Houwaerts schitterende Brusselse buitengoed ‘Cleyn Venegien’ of

schreven over hem episch-dramatisch ingeklede hymnen van honderden verzen, zoals Jan Thieullier. Hét onderscheid met Van der Noot is echter het vers
en het taalgebruik: deelde Houwaert bijvoorbeeld in Pegasides pleyn onmiskenbaar diens poëtische verbeelding, zijn vers bleef altijd een rederijkersvers
en zijn taal bleef onzuiver. De nieuwe lyrische genres heeft hij niet beoefend. De
Pléiade ging aan hem voorbij. De combinatie van de oude vertrouwde vormen
en de nieuwe leefwereld van de renaissance is, mét zijn verteltalent, de sleutel
van zijn succes geweest.
De zestien boeken van het circa achtenvijftigduizend verzen tellende Pegasides pleyn ende den lust-hof der maeghden (Plantijn 1582-1583) ademen de
nieuwe geest. Ze vormen een elitair gedragsboek voor vrouwen – wat moeten
deze doen en vooral laten in hun omgang met mannen – gevat in instructies
en (soms pikante) verhalen van klassieke, exotische of bijbelse oorsprong, verteld bij de vijvers en in de valleien en priëlen van het Brusselse buitengoed en
bevolkt door allegorische en modieus-mythologische personages. Vele motieven en rekwisieten van het Pleyn suggereren dat Houwaert met dit luxueuze
en slechts in vijfhonderdvijftig exemplaren gedrukte werk Van der Noots onvoltooide Olympia de loef poogde af te steken. De prachtige illustraties van
Jan Wierix doen dat duidelijk. De beconcurreerde Antwerpenaar mocht overigens voor elk boek een (wellicht goed betaald) sonnet of epigram schrijven.
Houwaert haalt zijn eruditie weer voornamelijk bij Guevara, terwijl hij voor
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Illustratie uit Jan Baptist Houwaert,
Pegasides pleyn (Antwerpen,
Plantijn, 1583): de dichter en zijn
vrouwelijk publiek; de omgeving
roept het landgoed Cleyn Venegien
op met (aan de werkelijkheid
toegevoegd) op de achtergrond de
Parnassus met Apollo en de muzen
en het dichterspaard Pegasus.
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de vertaalde verhalen graag Van Ghisteles Sendtbrieven navolgt, of Coornherts
Decamerone-bloemlezing. Het omvangrijkste dichtwerk van de nieuwe zestiende-eeuwse literatuur is een vrouwenboek. Mede omdat enkele delen aan
de staat van echtgenote, moeder en weduwe zijn gewijd, lijkt deze lusthof als
een enorme voortuin van Cats. Voor de verschijning van diens Houwelick
(1625) was het werk trouwens al vier keer in Holland van de pers gekomen, de
laatste keer in 1623 in Delft en Rotterdam. Van de autobiografisch georchestreerde setting in het waterrijke en groene ‘Cleyn Venegien’, thans bedolven
onder de huizenmassa van het Brusselse Sint-Joost-ten-Node, doen de beschrijvingen bovendien aan de latere hofdichten denken. In een in het vijfde
boek uitvoerig uitgewerkte belichting van het domein en het huis verschijnt
het landgoed als de ideale artistieke ruimte waarin tussen hoven en grachten
het kasteel verrijst als het moraalfilosofisch centrum met als opschrift ‘Houdt
middelmate’, Houwaerts levensdevies.
Moraalfilosofie op de maat van de const
Een andere exuberante beschrijving van Houwaerts ‘oord van playsantien’
is te vinden in zijn Paraenesis politica of Politijcke onderwijsinghe [...] om te
gebruicken maticheyt in voorspoet en stantvasticheijt in teghenspoet:
Dit is de plaetse daer d’edel Poëten naer hercken*
Om soetvloeyende dichten te beschryven
En daer de wyse Philosophen en clercken
Met de hemelsche penne wonder bedryven.

*verlangen

Het boek – weer een tienduizend verzen lang – is als vertolking van Houwaerts
neostoïcijnse levenshouding en door zijn (mateloos) beroep op klassieke
exempelen het ‘modernste’ van zijn uitvoerige beschouwelijke geschriften.
Geschreven in of kort na 1580 werd het pas in 1614 in Leeuwarden uitgegeven.
Houwaerts manuscripten waren door toedoen van zijn bloedverwanten naar
Duitsland gebracht en daarna in Nederland beland. Door zijn Friese bewonderaars – een gezelschap van predikanten, juristen en academici – wordt
Paraenesis geprezen om zijn bevattelijkheid en actualiteit en voor de wijze
waarop de beginselen van de copia en varietas er zijn toegepast, de rijke en gevarieerde behandeling van de stof. Het boek bestaat uit een lange moraalfilosofische dialoog van de auteur met Constantia en Waerheyt over de bekende
thema’s: Fortuna, de standvastigheid, het geduld, de mate, de voorzienigheid,
zelfs de predestinatie. De uitgevers verwijzen uiteraard naar Lipsius, maar diens
Latijn kan ‘den ghemeynen man [niet] met vrucht voorgestelt werden’. Van
Moretus’ vertaling hadden ze in het hoge Noorden blijkbaar nooit gehoord.
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Aan het slot van Paraenesis krijgt de auteur van Waarheid een bijbel cadeau.
Hij gaat nu Poëterye en Philosophye van zich verdrijven en zich met Goddellycke clergye (theologie) bezighouden om des te beter De vier wterste te kunnen beschrijven. Dit boek van bijna negenduizend verzen verscheen wel nog
bij Plantijn (1583). Hoewel de volgorde van Houwaerts werken niet met zekerheid vastligt, lijkt deze voorstelling van zaken op een soort ‘bekering’ tot de
religieuze literatuur. In feite is zij een verdiepte adhesiebetuiging aan de traditie van de retoricale leerdichten. Het geschrift wordt beschouwd als het best
gestructureerde en het meest doorleefde werk van de Brusselaar. Zijn terechtstelling als gevangene van Alva wordt aangekondigd. In een visioen wordt hij
belaagd door het Vlees, de Wereld en de duivel, maar die worden verjaagd
door Geloof, Hoop en Liefde. Er volgt een indrukwekkend eschatologisch
droombeeld, maar de dichter wordt vrijgelaten. Deze bundel werd tot 1616
vijfmaal in het Noorden herdrukt. De Leeuwarders wezen in het voorwerk van
Paraenesis (1614) ook op Den generalen loop der werelt, die door toedoen van
liefhebbers uit de Brabantse kamer twee jaar eerder in Amsterdam was uitgegeven. Een van deze Zuid-Nederlanders was de toneeldichter Abraham de
Koning. Hij roemt Houwaert om zijn vaderlandse deugden, maar verzoekt de
lezers diens werk ‘niet na desen tijt’ te beoordelen, maar naar de tijd toen het
nog prijzenswaardig was om uitheemse woorden te gebruiken. Den loop, naar
Houwaert zelf zegt zijn eerste grote werk, vertolkt allegorisch de door strijd
getekende menselijke levensloop van de weelde naar het paleis van de deugden en is bij momenten nog duidelijk geïnspireerd door Le chevalier délibéré
van de vijftiende-eeuwse Bourgondische hofdichter Olivier de la Marche.
Houwaerts tocht van de daarin opgeroepen ‘Atropos landouwen’ naar de haast
paganistische speelweiden van het Pleyn laat duidelijk de verbindingen zien
van de vroege Zuid-Nederlandse renaissance met haar retoricale omgeving.
Ook de leidende Antwerpse rederijkers van de vroege jaren tachtig meldden zich als moraalfilosofen. Vanuit de Goudbloem deed dat factor Jeronimus
van der Voort met Het heerlick bewijs van des menschen ellende ende miserie
(1582). Ook dit langademige leerdicht kende vele herdrukken in het Noorden
en werd er zelfs tot in de achttiende eeuw op scholen als lees- en leerboek gebruikt. Het boek voert tal van oude filosofen op die het menselijk bestaan als
één groot verdriet beschouwden. Maar de titel is misleidend. Ruim het laatste
kwart van het werk is gewijd aan ‘smenschen excellentheyt’ en gaat terug op
een typisch renaissancegeschrift: De dignitate hominis (1532) van de vijftiende-eeuwse Florentijnse humanist Gianozzo Manetti. Dit traktaat was bedoeld
als weerlegging van het geschrift dat het eerste gedeelte van Van der Voorts
hoofdwerk inspireerde: het middeleeuwse De contemptu mundi (Over de
wereldverachting) van paus Innocentius iii. Het samenbrengen van deze twee
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geheel tegengestelde visies op de mens doet Van der Voort vanuit een religieuze
optiek: alle ellende komt uit de zonde, maar door zijn onsterfelijke ziel kan de
mens door Gods toedoen op eeuwige zaligheid of excellentie hopen. Net zoals
bij Houwaert completeren religieuze beschouwingen de filosofie.
De in 1583 heropgerichte Olijftack werd eveneens gedomineerd door een
dichtende moraalfilosoof: de geleerde Antwerpse rederijker-schoolmeester
Jan Moerman, die waarschijnlijk dezelfde is als Jan vanden Kiele. In 1581 publiceerde hij het eerste en enige deel van Den boomgaert der Belgischer poëteriien, een berijmde familiekroniek over een ridder Moerman uit de tijd van
Karel v. Retorica, zegt hij, zette hem aan het werk door hem het voorbeeld van
Homerus, Vergilius en... Ronsard voor te houden! Later noemde hij het een
plomp en ontaalvaardig werk. In het boek zijn tevens zes tekstgetrouwe dramatiseringen opgenomen van de eerste zes hoofdstukken van de Apocalyps of
Sint Jans openbaringhe, wagenspelen bedoeld voor de processie. Over de opvoering van dit ommegangstoneel is niets bekend. Merkwaardigerwijs bieden
deze spelen in het calvinistische Antwerpen geen polemische noch een actualiserende visie: zij stoelen op de traditionele katholieke exegese van de visioenen van Sint-Jan; van de roomse antichrist is er geen sprake. Moerman waagde
zich ook aan het moderne genre van de emblematiek in het Latijn en in de
volkstaal. Zijn Apologi creaturarum (Fabels over de schepping), een fraaie en
nog onbestudeerde moraalfilosofische embleembundel, werd in 1584 uitgegeven door de graveur Gerardt de Jode en gedrukt bij Plantijn. Vijf jaar eerder
had de Mechelse pedagoog en geschiedschrijver Laurentius Haechtanus al bij
dezelfde De Jode (die voor de gravures zorgde) een opmerkelijk embleemboek
gepubliceerd, dat aan keizer Rudolf ii was opgedragen. Mikrokósmos. Parvus
mundus is een van de eerste emblematabundels waarvan de stof uitsluitend
uit mythologische, historische of poëtische exempelen uit de oudheid is samengesteld en waarin de emblematische lessen tot stand komen in de geest van het
christelijk humanisme, onder meer door het gebruik van bijbelse motto’s. Of
zoals Erasmus het zei: God heeft ook zijn wet in het hart van de heiden geplant.
Jan Moerman publiceerde daarvan eveneens in 1584 een bewerking in het
Nederlands, ‘rethoryckelijck [...] wtghestelt’ en gericht tot de vrienden van de
Olijftack. Het Nederlandse en Latijnse voorwerk handelt niet over de emblematiek, maar over de aloude ‘conste van Rethorijcke’; die zou, getuige de aloude
barden, niet bij de Grieken maar in onze landen zijn ontstaan. Moerman is de
door God voor Brabant bestemde dichter die deugd en faam verspreidt. Zulke
aanprijzingen hoorden de Antwerpenaren toen wel meer. De cleyn werelt is
het zoveelste voorbeeld van de manier waarop vele literaire nieuwigheden in
de oude dichtstijl werden geassimileerd. Nog in 1608 trok het boek de aandacht van de voor het embleemgenre zeer alerte Amsterdamse uitgever Dirck

Pietersz. Pers. Het retoricale vers van Moerman vond hij eigenlijk achterhaald,
maar hij besloot toch tot een heruitgave vanwege de inhoud en op verzoek van
velen, ‘selfs van de gene die op de nieuwe wijze dichten’. Vijf jaar later was dit
excuus blijkbaar niet meer bruikbaar. Pers verzocht toen de opkomende dichter Joost van den Vondel de bundel te bewerken ‘na de wijse van de Fransche
dicht-maet’, in dit geval de jambische alexandrijn. Het werd, zonder dat het
erasmiaanse grondconcept werd aangetast, een in menig opzicht ingrijpende
en eigenzinnige herdichting. De Antwerpse Cleyn werelt was een succesvolle
Amsterdamse Gulden winckel geworden. Deze geschiedenis mag symbool
staan voor de gewijzigde literaire verhoudingen tussen Noord en Zuid. Die
hadden zich na het Spaanse machtsherstel in Vlaanderen en Brabant en in het
bijzonder na de inname van Antwerpen in 1585 drastisch omgekeerd.

Intussen hadden zich in de Noordelijke Nederlanden tal van ontwikkelingen
voorgedaan, deels vergelijkbaar met die in het Zuiden. Ook hier was het klassieke ideeëngoed van de humanistencultuur via de Latijnse scholen opgenomen
in een krachtige beweging van christelijke herbezinning. Het geestelijk klimaat
was hierdoor aanzienlijk veranderd. Intensieve, individuele bijbellezing – vooral
van het Nieuwe Testament – resulteerde in aandacht voor ‘welleven’ in een
zuiver geloof hier op aarde, met een evangelische nadruk op eenvoud en naastenliefde. Christelijk-morele persoonlijkheidsvorming, gedragen door deze
eigenschappen, zou, zo meenden velen, moeten leiden tot hervorming van
kerk en maatschappij. In die gedachte klonken steeds duidelijker humanistische opvoedingsidealen door, gericht op de intellectuele en morele vorming
van onafhankelijk denkende burgers. Deze burgers zouden verantwoordelijkheid moeten dragen voor een harmonische, vredelievende samenleving, waarin
redelijkheid, matigheid en onderlinge verdraagzaamheid heersten. De zedelijke
eigenschappen bezonnenheid, rechtvaardigheid, gematigdheid en geestkracht
waren al eerder als kardinale deugden binnen het christelijk systeem opgenomen, maar de nieuwe gedragsmoraal ging nu steeds meer klassieke waarden
omvatten. Volgens christelijke humanisten, zoals Erasmus, wezen klassieke
moraalfilosofen als Socrates, Cicero en Seneca, maar ook dichters als Horatius
en Vergilius de weg naar de ultieme waarheid die in het Nieuwe Testament was
geopenbaard. Het door Erasmus geformuleerde ideaal van een docta pietas
(geleerde vroomheid), eerst alleen gedeeld door een Latijnstalige elite, drong
via vertalingen algauw ook in niet-klassiek gevormde kringen door.
De nieuwe geloofsbeleving en het verlangen naar religieuze en maatschap-

D E L I T E R AT U U R VA N C I R C A 1 5 6 0 T O T 1 5 8 5

De literatuur in Holland

89

90

pelijke hervorming hielden in het begin nog niet de wens in om met de algemene
katholieke kerk te breken, wel met misstanden daarin. Alleen de wederdopers
hadden zich in de jaren dertig van de moederkerk afgewend. Ondanks de
strenge vervolging na hun debacle in Munster – hun radicaal theocratisch bewind ging er in 1535 bloedig ten onder – en na hun mislukte machtsgreep in
Amsterdam in hetzelfde jaar namen ze in Holland en Friesland sterk in aantal
toe. Wel namen ze toen principieel afstand van hun radicale opstelling. Pas na
1550 gingen ook vele andere reformatorischgezinden de moederkerk verlaten.
In die tijd verruimde zich ook in het Noorden de invloedssfeer van het calvinisme, dat na de opstand door zijn discipline en kerkelijke organisatie zo’n belangrijke rol in de maatschappij zou vervullen.
Evenals in het Zuiden namen – met name in Holland en Zeeland – de rederijkerskamers een belangrijke plaats in de samenleving in. Voor degenen die
zich wilden scholen in de dichtkunst vormden deze literaire verenigingen de
vaste kaders om zich te bezinnen over de status van de kunst van ‘Rhetorike’
en haar maatschappelijke doelstellingen. Anders dan in het Zuiden was er in
deze kamers voorlopig weinig aanwijsbare ruimte voor De Casteleins visie op
de dichtkunst als muzikale ‘poëterije’. Verheerlijking van het onafhankelijk
dichterschap van een goddelijk geïnspireerd individu was in eerste instantie al
even vreemd aan de Noordelijke rederijkers. Zij bleven de nadruk leggen op
de traditionele, religieus en moreel opbouwende, didactische taak van de
dichtkunst, die zij namens de kamer in dienst van de gemeenschap beoefenden. Juist zij die uit religieuze en maatschappelijke betrokkenheid in hun
openbare optredens via het woord het publiek de weg tot juist gedrag wilden
wijzen, waren bij uitstek gevoelig voor het nieuwe bijbels-humanistische gedachtegoed. Zo waren bijvoorbeeld in de spelen van het Rotterdamse landjuweel van 1561 reformatorische sympathieën zichtbaar. De inzet van de kamers
werd na de komst van Alva (in 1567) pijnlijk afgestraft, maar na het succes
van de opstand tegen Spanje schreef met name de Amsterdamse kamer De
Eglentier de opbouw van een religieus tolerante samenleving in haar vaandel.
Dit is anders dan in het Zuiden, waar vernieuwers als D’Heere, Marnix en Van
der Noot zich volop in de reformatie hadden geëngageerd. Binnen de nieuwe
politiek-religieuze en economische verhoudingen nam de provincie Holland
toen al een centrale rol in. Naast de morele opvoeding van haar burgers werd
profilering van de Hollandse identiteit bovendien een belangrijk punt van
aandacht.
De geëngageerde dichtkunst van deze rederijkers was vooral gebaat bij de
techniek van de overtuigende, betogende redenering, aangeboden in een pakkende stijl en in een zuivere, voor iedereen begrijpelijke taal. Eerder dan de
klassieke literaire genres drong hier dan ook kennis van de argumentatietech-
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nieken van de klassieke retorica door, zoals die – mede via schoolboeken van
Erasmus – al vanaf de eerste decennia van de zestiende eeuw op de Latijnse
scholen werd onderwezen. Met name de Amsterdamse rederijkers lijken zich
al in de jaren vijftig te distantiëren van het overdadige gebruik van fraaie woorden en ingewikkelde rijmschema’s, zo kenmerkend voor de rederijkerspoëtica,
en te neigen naar een soberder taalgebruik. Hun taal lardeerden zij met spreekwoorden en andere kernachtige uitdrukkingen, waarvoor in hun kring – evenals in die van de scholen – grote belangstelling bestond. In hun streven naar
een zuivere taal, zonder Franse bastaardwoorden, sloten zij aan bij verwante
ideeën in het Zuiden.
De in het Zuiden door Lucas d’Heere en Jan van der Noot gepropageerde,
op de klassieke lyriek geïnspireerde poëzie in de volkstaal, die zich – zoals in
Frankrijk – via nieuwe genres, metriek en stijlfiguren profileerde, zou pas vanaf het einde van de jaren zeventig ook in het Noorden haar verdedigers vinden.
Dat gebeurde in het academische milieu van de Leidse universiteit, waar men
tegelijkertijd bijdroeg aan de bloei van de Neolatijnse poëzie. Pas omstreeks
1600 zouden deze nieuwe opvattingen en vormgeving ook doordringen in
rederijkerskringen.
De literatuur van de Noordelijke rederijkers bleef in deze periode in de eerste plaats gericht op mondelinge overtuiging of voordracht. We kennen van
hun productie tussen 1560 en 1585 behalve teksten in handschrift slechts enkele
gedrukte wedstrijdbundels en liederen. Ook de in Leidse kring geschreven gedichten – in eerste instantie experimenten naast de gebruikelijke Neolatijnse
verzen – circuleerden voorlopig voornamelijk in handschrift, binnen een klein
literair netwerk.
De meest indrukwekkende en invloedrijke exponent van het erasmiaanse
humanisme in de volkstaal was de strijdbare Dirck Volckertsz. Coornhert, die
in de jaren tachtig nauwe banden onderhield met de Amsterdamse rederijkerskamer De Eglentier. Diens ethische offensief, geworteld in de klassieke
moraalfilosofie, kreeg mede dankzij de drukpers een groot bereik; zijn ideeën
werkten vrij direct door in rederijkersteksten en naderhand in de literatuur
van de volgende eeuw. Voor hem was dichtkunst – in de vorm van liederen en
toneelteksten – dan ook slechts een talig middel in dienst van morele belering,
zoals dit ook voor de Hollandse rederijkers uit zijn tijd gold. Ook hij had daarom geen voeling met de nieuwere, uit Frankrijk geïmporteerde renaissanceideeën zoals die in het Noorden voor het eerst verwoord werden door de
Leidenaar Jan van Hout. Coornhert en Van Hout waren echter met elkaar en
met andere geestverwanten verbonden door een gemeenschappelijk streven
naar herwaardering van de – van vreemde smetten gezuiverde – moedertaal,
op basis van de klassieke erfenis. Ze zouden beiden door de volgende generatie

beschouwd worden als pioniers in het proces van vernieuwingen dat zou leiden tot een volwaardige renaissanceliteratuur in de volkstaal. Een literatuur
die zowel in haar gedachtegoed als haar vormgeving de klassieke erfenis als
leidraad zou nemen, en die zich wilde meten met die uit Italië en Frankrijk.
Maar zover was het in het Noorden voorlopig nog niet.
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Morele lessen via de drukpers
Tot in het midden van de eeuw hadden werkjes in dienst van lekenvroomheid
en persoonlijke morele verbetering het Nederlandstalige aandeel van de drukkersfondsen in het Noorden bepaald. Hiertoe behoorde bijvoorbeeld de vertaling van Erasmus’ boekje Enchiridion militis christiani (1503), dat onder de
titel Van die kerstelijcke ridder in 1523 in Amsterdam verscheen, gelijktijdig
met een Antwerpse uitgave. Deze leidraad voor de volmaakte christen, die strijdt
voor het zuivere geloof, werd in 1543 in Leiden herdrukt. Het betrof wel een
bewerking waarin de verwijzingen naar de klassieke mythologie waren weggelaten. Hiernaast voldeden de drukkers – van wie het aantal sinds de culturele
explosie van Antwerpen sterk was teruggelopen – vooral aan een behoefte aan
praktische informatie, zoals handleidingen ten behoeve van de zeevaart of almanakken.
Omstreeks 1560 werd de uitgesproken reformatorische boekproductie in de
volkstaal verzorgd door meestal uit het Zuiden afkomstige drukkers, die zich
vanwege de geloofsvervolging buiten de grenzen hadden gevestigd. Enkele doopsgezinde drukkers bleven daarbinnen actief. In dezelfde tijd ging men in
Haarlem nu ook voorzien in de behoefte om niet-Latijnstaligen te laten delen in
de klassieke erfenis.
Doperse liederen
De nieuwe aandacht voor de bijbel had geresulteerd in een groot aantal
‘schriftuurlijke’ liederen, van zowel algemeen-reformatorische als doperse of
meer calvinistische signatuur. Deze werden vanaf de jaren vijftig gebundeld in
steeds duidelijker confessioneel geprofileerde uitgaven, die gretig werden afgenomen, maar waarmee de drukkers ook hun eigen leven op het spel zetten.
In deze hachelijke tijd brachten alleen in het uiterste Noorden enige drukkers
– in volledige anonimiteit – enkele liedbundels en andere werken op de markt,
die bestemd waren voor de volgelingen van doperse voormannen als de Friezen
Menno Simonsz. en Dirk Philips. Een van hen was Jan Hendrickse Schoonrewoerd, die in 1556 vanuit Utrecht naar Franeker – een stad met een grote doperse gemeente – was verhuisd. Hij verzorgde in 1559 een clandestiene uitgave
van een – al eerder – voor dopers gebruik aangepaste versie van de Veelderhande liedekens. In 1562-1563 bracht hij ook de oudst bekende druk van het

Humanisme in de volkstaal
Voor de inmiddels welvarend geworden burgers, vooral die in de Hollandse
steden, werd kennis van de klassieke cultuur een ‘must’. Ook degenen die niet de
Latijnse school hadden bezocht, wilden deel krijgen aan de elitecultuur van de
maatschappelijke bovenlaag, die van jongs af vertrouwd was met de toonaangevende klassieke teksten. De behoefte aan die kennis manifesteerde zich aanwijsbaar in Haarlem, een stad die al heel vroeg een centrum was van een burgerlijke cultuur, en waar ook een ruime afzetmarkt bestond voor beeldende
kunstenaars. Hier had zich al in 1531 Erasmus’ voormalige secretaris gevestigd:
de jurist Quirinus Talesius, die verschillende malen tot burgemeester zou worden
benoemd. Vanaf 1550 woonde hier eveneens de befaamde geleerde Hadrianus
Junius: de humanist en arts die in 1565 door Willem van Oranje – wiens lijfarts
hij was – benoemd werd tot officieel geschiedschrijver van het gewest Haarlem. Hier maakte de algemeen bewonderde schilder Maarten van Heemskerck
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populaire doperse martelaarsboek Het offer des Heeren op de markt. Roerende
belijdenissen, brieven en verhalen in proza bemoedigden hierin de gelovigen en
spoorden hen aan tot saamhorigheid. Een jaar later vulde Schoonrewoerd dit
werk aan met Een liedtboecxken, een bundeling van martelaarsliederen, eenvoudig van taal en versvorm, en evenals de teksten uit Het offer getuigend van
standvastig geloof. De doperse martelaren gingen vaak onder het zingen van lofzangen op God of smeekbeden om verlossing de dood in, zoals niet alleen in
latere hagiografische geschiedenissen maar ook door ooggetuigen werd vermeld. Door hun identiteit zorgvuldig te verbergen schijnen de noordelijke
drukkers van reformatorische geschriften zelf geen slachtoffers van vervolging te zijn geworden, met uitzondering van de Delftenaar Harmen Schinckel.
Vanaf de jaren tachtig konden in het Noorden weer nieuwe doperse liedboeken verschijnen. In de zeventiende eeuw zouden zij tot een ware stroom
uitgroeien. Een vroege bundel van één auteur was Een nieu gheestelijck liedtboecxken van de blinde dichteres Soetken Gerijts uit Rotterdam, na haar dood
(in 1572) gepubliceerd. Deze liedbundel was de eerste publicatie van vrouwenliteratuur in het Noorden. De oudst bekende, maar hoogstwaarschijnlijk niet
eerste druk dateert van vóór 1592. Evenals andere doperse liedboeken had
Gerijts’ bundel, met zijn lessen en raadgevingen voor een goed gemeente- en
gezinsleven, een samenbindende functie. In deze doperse kring was – meer
dan bij de gereformeerden – ook voor vrouwen een rol in de religieuze voorlichting en de gemeenschapsvorming weggelegd. De in het boek opgenomen
levensbeschrijving – latere drukken bevatten ook het verhaal van Gerijts’ overlijden – was de eerste protestantse tegenhanger van de oudere katholieke vrouwenbiografieën over nonnen en begijnen.
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in 1553 een imposant zelfportret, tegen de achtergrond van een deel van het
Colosseum, dat hij tijdens zijn vierjarig verblijf in Rome al vaker had afgebeeld.
Het was het beeld van een ontwikkeld kunstenaar die zich liet inspireren door
het klassieke Rome, maar zich daarbij bewust toonde van de vergankelijkheid
van zelfs de subliemste menselijke prestaties.
Haarlem had sinds de substantiële drukkersactiviteit van Jacob Bellaert aan
het einde van de vijftiende eeuw geen drukpers van betekenis meer bezeten. In
1560 vatten nu enkele humanistisch geschoolde en georiënteerde burgers het
plan op om een nieuwe drukkerij in de stad te vestigen. Die zou moeten voorzien in boeken in het Nederlands, Grieks en Latijn, waarbij men onder andere
dacht aan schoolteksten en vertalingen van gezaghebbende werken. In hun rekest
aan de magistraat herinnerden de initiatiefnemers aan de overlevering die de
uitvinding van de boekdrukkunst juist in Haarlem situeerde: boekdrukken
diende de eer van de stad! Behalve voor dit patriottistisch argument zullen de
regeerders ook gevoelig zijn geweest voor de commerciële overweging dat
Haarlem door deze vestiging zou kunnen concurreren met beroemde drukkerijen elders. Ze gaven een ruime subsidie. Een van de twee, de jurist Jan van
Zuren, behoorde zelf tot de vroedschap en zou de komende twee jaar burgemeester worden. De andere initiatiefnemer en waarschijnlijk intellectuele mentor van het project was Dirck Volckertsz. Coornhert, die sinds 1546 als prentgraveur in Haarlem werkte en pas in 1557 Latijn was gaan leren. Ook deze
scherpzinnige en veelzijdige man bekleedde in die tijd stedelijke ambten, eerst
als notaris en daarna als stadssecretaris.
De Haarlemse drukkerij zou zich maar tot 1564 overeind kunnen houden.
In deze korte tijd leverde zij veertien uitgaven af: niets in het Grieks, enkele, op
een uitzondering na weinig substantiële Latijnse werken, en verder alleen Nederlandstalige publicaties. In vijf van die Nederlandse uitgaven had Coornhert
een zeer belangrijk aandeel.
De Officia Ciceronis, leerende wat yeghelijck in allen staten [levensomstandigheden] behoort te doen was de eerste uitgave die er in 1561 van de pers kwam.
Voorzien van Coornherts naam bevatte het boek – in een handig octavoformaat –
een praktische leidraad voor burgerlijk, verantwoordelijk ‘welleven’ op grond
van de klassieke moraalfilosofie. Ook in zijn typografische vormgeving presenteerde het zich als humanistisch. Het was het eerste Nederlandstalige werk
in de Noordelijke Nederlanden dat deels gezet was in een cursieve in plaats van
de gebruikelijke gotische letter. Ook Coornherts opdracht aan de magistraat
ademde een geest van vernieuwing, gericht op stimulering van Haarlems patriottisme en herwaardering van de eigen taal. Door opnieuw te herinneren
aan de Haarlemse oorsprong van de boekdrukkunst bouwde de auteur mee
aan een hardnekkige vaderlandse mythe, die Hadrianus Junius in zijn NeoTitelpagina van Coornherts vertaling van de Officia van Cicero, Haarlem 1561. Dit was de eerste
uitgave van de Haarlemse drukkerij van Jan van Zuren c.s.

latijnse geschiedenis van Holland, Batavia (1588), zou verbinden aan de naam
van Laurens Jansz. Coster.
Zowel met de Officia Ciceronis als met de vertaling van Seneca’s De beneficiis
(Vanden weldaden), die het jaar daarop verscheen, propageerde Coornhert
een gedragsmoraal die sterk bepaald werd door de stoïsche filosofie. Maar als
introductie tot de klassieke erfenis presenteerde hij ook de eerste twaalf boeken van Homerus’ Odyssee (1561): het tweede epos van ‘alder Poëten Prince’. Voor
deze vertaling baseerde hij zich op een prozaweergave in het Latijn, die hij met
veel stilistische zorg omzette in levendige verzen. Die levendigheid kenmerkte
eveneens zijn uitbreidingen van de tekst, bijvoorbeeld in Homerus’ beschrijving van de kleren wassende meisjes van de Phaeaken, in het zesde boek:
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Dees wreef ze, die stampte ze, d’ander ghinck ze spoelen.
Men hoord’ er wackerlijck kloppen, wasschen en plassen.
Echo bootste het haer na uyt de omlegghende poelen
En scheen met haer weerklinck dit gedruysch te verrasschen.

De Odyssee-uitgave kreeg een lofdicht van Hadrianus Junius mee en zou in 1607
al voor de vierde maal herdrukt worden. Coornherts vertaling van nog vijf
boeken, die door de remonstrantse predikant Bernardus Dwinglo was aangevuld
met de overige zeven, was al in 1605 verschenen.
Om de jeugd daadwerkelijk in morele kwesties te interesseren greep
Coornhert ook terug op enkele niet-klassieke teksten die amoureuze stof behandelden. Speciaal voor jeugdige volwassenen was dan ook zijn uitgave van
het uit omstreeks 1500 daterende rederijkersspel Spiegel der minnen van de
Brusselse rederijker Colijn van Rijssele. Hiervan had hij naar eigen zeggen een
moeilijk leesbaar – waarschijnlijk versleten – manuscript in handen gekregen.
De liefdesgeschiedenis, gesitueerd in Middelburg en Dordrecht, diende als
waarschuwing voor onbezonnen burgerkinderen die zich tegen de raad van
hun ouders overgaven aan ongecontroleerde passies. De erotische bevlieging
van de rijke koopmanszoon Dierick voor de eenvoudige naaister Katharina
was door het standsverschil al bij voorbaat van rede ontbloot en had door
hoogmoed en jaloezie een dodelijke afloop. In 1564, toen het al niet meer zo
goed ging met de drukkerij, bezorgde Coornhert nog een keuze van vijftig verhalen uit Boccaccio’s ook in het buitenland zeer populaire Decamerone. Hij
vermeed echter Boccaccio’s erotische pikanterie en spot met monniken, wellicht vooral om het benodigde octrooi niet in gevaar te brengen. In de Franse
vertaling waarvan hij uitging, waren deze novellen naar de geest van de tijd
voorzien van een moraliserende uitleg en die nam Coornhert over. Met hem
begint nu een nieuwe fase in de Noord-Nederlandse cultuur.
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Dirck Volckertsz. Coornhert (1522-1590)
Dirck Volckertsz. Coornhert zette zich als strijdvaardig optimist zijn leven lang
met grote overtuigingskracht in voor de morele opbouw van de samenleving:
een samenleving die na het succes van de opstand grondig veranderde. Hij
voegde zich niet binnen de geïnstitutionaliseerde kaders van kerk, school en
rederijkerskamers. Lidmaatschap van enige kerkelijk georganiseerde confessie
betekende het onderschrijven van welomschreven geloofspunten en dat was
onmogelijk voor een man die een afkeer had van elke geloofsdwang. Hij keerde
zich dan ook zowel tegen de katholieke kettervervolging als tegen de toenemende calvinistische pressie, die zich in 1566 uitte in de beeldenstorm. Als secretaris
van het Haarlems stadsbestuur had hij intensief contact met Willem van Oranje,
in wie hij in vele opzichten een gelijkgezinde herkende, en die betrokkenheid bij
Oranjes politiek kwam hem na de komst van Alva tijdelijk op gevangenschap
in de Haagse Gevangenpoort te staan. Hierna volgden langdurige perioden
van ballingschap in Duitsland, waar hij in de vluchtelingengemeenschappen
en bij andere sympathisanten geld inzamelde om een opstand ten gunste van
Oranje voor te bereiden. Benoemd als secretaris van de eerste vrije Statenvergadering van Holland (op 1 september 1572), vestigde hij zich voor enkele
maanden weer in Holland, maar toen hij zich in die functie de haat van de
fanatieke geuzenleider Lumey op de hals had gehaald, vluchtte hij opnieuw. In
het buitenland voorzag hij met zijn graveerkunst in het onderhoud van zichzelf en zijn vrouw.
Pas in 1576, na het definitieve vertrek van de Spanjaarden uit Holland en
Zeeland, keerde Coornhert in Haarlem terug. Juist toen oefenden militante
calvinisten daar steeds meer druk uit op de stadsregering om de inmiddels gesloten religievrede te beëindigen en om de gereformeerde kerk, die zich baseerde op de leer van Calvijn, een monopoliepositie te bezorgen. In 1581 kreeg
zij die. In deze jaren beijverde Coornhert zich zowel in geschriften als in openbare theologische debatten om het wassende tij van godsdienstige onverdraagzaamheid te keren. Maar na de dood van zijn beschermer Willem van Oranje
in 1584 dreven zijn toenemende conflicten met de calvinisten hem opnieuw de
stad uit. Hij zou hierna nog maar voor korte tijd in Haarlem terugkomen.
Nadat hij voor de laatste maal was uitgeweken, vestigde hij zich in Gouda, waar
hij in 1590 overleed en in de Grote Kerk werd begraven. Deze eigenzinnige en gedreven man, verketterd en vereerd, zou vierhonderd jaar later terecht getypeerd
worden als ‘dwars maar recht’ in zijn overtuigingen.
‘Weet of rust’ was Coornherts motto uit de laatste periode van zijn leven.
Ken je zelf: sta voor wat je echt weet, of berust in dingen die je niet kunt begrijpen! Met dat credo keerde hij zich tegen theologische scherpslijperij die in zijn
ogen niets bijdroeg aan de morele verbetering van de mens. Zijn ijver voor

taalzuiverheid en de weloverdachte vormgeving van zijn veelzijdige literaire
productie stonden altijd in dienst van dit enige doel. Het cultuurhistorisch
belang van Coornherts werk is dan ook niet te onderschatten.
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Pleidooi voor de moedertaal
Heldere argumentatie in een zuivere, voor iedereen begrijpelijke eenduidige taal:
dat was voor Coornhert de basisvoorwaarde voor het kweken van onderling
begrip én het overtuigen van het juiste inzicht. Als eerste Noord-Nederlander
had hij dan ook aangehaakt bij de puristische beweging die al eerder in het
Zuiden op gang was gekomen. Deze zou zich in het Noorden spoedig breed
ontwikkelen tot een streven naar een algehele opbouw van het Nederlands.
Aanknopend bij de kritiek van Hans de Laet, de Antwerpse drukker van Jan
van den Werves Het tresoor der Duytscher talen (1553) (zie p. 40), trok Coornhert in de inleiding tot zijn Officia-vertaling fel van leer tegen geleerden die
door gebrek aan oefening in hun Nederlandstalige geschriften zoveel Latijn en
Frans inlasten dat ze verzandden in een Babylonische spraakverwarring. Evenmin als Van den Werve stond Coornhert een extreem purisme voor, maar hij
benadrukte wel dat hij zelf zoveel mogelijk zuiver Nederlandse woorden wilde
gebruiken, ook als ze oud en vergeten waren.
Coornhert wilde laten zien dat men zich in de moedertaal net zo helder en
effectief kon uitdrukken als in het elegante klassieke Latijn. Het welluidende
Latijn van Cicero, met zijn harmonische toepassing van retorische stijlfiguren,
en de geserreerde, puntige taal van Seneca, gekenmerkt door verrassingseffecten
van klank en woordkeus, vormden daarom voor hem als vertaler zeker een extra
uitdaging. Zijn eigen proza zou onder invloed van deze voorbeelden ook een
duidelijke, analytische structuur krijgen. Zo kenmerken korte, heldere en ritmische zinnen het begin van hoofdstuk 14 van de Officia-vertaling, waarin Cicero
pleit voor het woord als middel om geschillen te beslechten:
Van twee manieren van oorloghe.
Maer men moet boven al de crijchsrechten inden ghemeen regimente [het burgerlijke gedrag] onderhouden. Want soo daer tweederley manieren van oorloge zijn,
te weten een met woorden voort gherecht, het ander met crachte: ende het rechten
menschelijc, maer tvechten beestelijck is: so en behoortmen het laetste niet te
aenvaerden, dan alsmen t’eerste niet en mach ghebruycken.

Al in 1557, toen hij nog geen Latijn kende, had Coornhert in Deventer een editie
gepubliceerd van een oudere Vlaamse, anonieme vertaling van Boethius’ De
consolatione philosophiae (Over de troost van de filosofie). Dit was het veelgelezen laatklassieke traktaat over de standvastige wijze, die weet dat het ware

geluk ligt in geestelijk inzicht en niet in uiterlijke omstandigheden. In die uitgave had hij alleen de weinig heldere taal van de vijftiende-eeuwse tekst aangepast, maar in 1585 zou hij een eigen vertaling van Boethius’ tekst publiceren,
direct vanuit het Latijn.

De poëticale middelen
Vanaf 1575, het jaar voor zijn terugkeer in Holland, profileerde Coornhert zich
als autonoom moreel leidsman op de weg naar ‘welleven’. Daartoe hanteerde
hij alle mogelijke talige en picturale middelen. De talige middelen konden de
vorm hebben van toneelteksten, liederen of dialogen, die hij meestal eerst
apart liet drukken en die later terechtkwamen in de grote driedelige uitgave
van zijn Wercken (1629-1630). In die uitgave zou ook een groot aantal van zijn
brieven worden gepubliceerd, een middel om via discussie te overtuigen dat
bij humanisten net zo geliefd was als de dialoog. Steeds schiep hij een directe
band met zijn lezers door een dringende, persoonlijke toon. Hiernaast publi-
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De boodschap: perfectisme
Coornhert geloofde in het goede van de mens. Hij was ervan overtuigd dat deze
al op aarde door zijn eigen, vrije wil en dankzij Gods genade in voortdurende
bezinning en oefening een volmaaktheid-in-deugd kon bereiken die naar de
hemelse zaligheid kon voeren: het zogeheten perfectisme. Hiertoe moest de
menselijke wil, zo betoogde hij, dan wel gebaseerd zijn op een door de rede gevormd zuiver oordeel. Dit was volgens hem alleen mogelijk als de rede zich
overgaf aan de goddelijke liefde. Pas dan volgde men de (door God bepaalde)
‘wet der natuur’ optimaal na, die inhield dat men de medemens moest behandelen zoals men zelf behandeld zou willen worden.
Noch de erfzonde, noch de uitverkiezing speelde in Coornherts perspectief
een rol. Dit maakte hem zowel voor katholieken als voor calvinisten onaanvaardbaar. Daadwerkelijke naastenliefde was voor zijn perfectisme essentieel.
Die hield voor hem in dat men met de behoeftige naaste alles deelde wat men
binnen de natuurlijke orde niet nodig had voor het eigen primaire levensonderhoud. Het zich houden aan de maat die de natuur aan de menselijke behoeften had gesteld, stond ook centraal in het neostoïsche gedachtegoed dat
vanaf de jaren tachtig de gedragsidealen van de elite binnen de jonge Republiek zou gaan bepalen. De nadruk lag daarbij op het ideaal van het wijze individu dat zich niet door zijn hartstochten laat meeslepen. Voor Coornhert gold
echter vooral de bijbelse plicht van de gelovige om zich door navolging van
Gods gebod tot naastenliefde het hemels heil te verwerven. Hoezeer hij ook
schatplichtig was aan de klassieke stoïsche moraalfilosofen, toch bleef de bijbel
voor hem, evenals voor Erasmus, de ultieme waarheid.
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ceerde Coornhert strijdlustige verhandelingen en nam hij deel aan openbare
disputaties.
Prenten (met bijschriften) en emblemata waren in deze tijd zeker even
doeltreffend. Toen Coornhert tussen 1548 en 1559 een groot aantal prenten
naar tekeningen van Maarten van Heemskerck graveerde, had hij ongetwijfeld
verschillende thema’s hiervan zelf bedacht. Zo beeldde hij bijvoorbeeld in 1550
in een serie van veertien allegorische prenten de verschillende stadia uit waarin
de mens zich kon ontwikkelen van een slaaf van de zonde tot een wedergeborene die met Christus wordt verenigd.
Al in de voorrede van zijn eerste toneelstuk Rijckeman (waarschijnlijk geschreven rond 1550, maar pas in 1582 gedrukt) keerde Coornhert zich principieel tegen de ‘poeetsche fabrijcken’, waarop de rederijkers in het Zuiden zich
juist toelegden. Hiermee bedoelde hij de in zijn ogen onwaarachtige allegorische
verbeeldingen en metaforische beeldspraak op basis van mythologische of andere verzonnen stof. In al zijn werk had hij maar één doel: het ‘met lusten leren’
van de ene echte waarheid, die uit Christus’ mond was gekomen. Deze kon alleen
door verwijzingen naar de bijbel worden verduidelijkt, in dit geval de parabel
van de rijke man en de arme Lazarus:
Hier toe en bruyck ic geen poeetsche fabrijcken
Maer warachtige waerheyt die warachtelijcken
Des waerheyts mont heeft doen blijcken ons te verclaren
Zijn loon en straflick beswaren,
Inden rijckeman, die Lazaro ginck beswijcken.

Dat effectief leren gepaard moest gaan met ‘lust’ (vermaak) wist elke dichter
uit Horatius’ Ars poetica, waarin het ‘utile dulci miscere’ (het mengen van nut
en vermaak) was aangeprezen.
Van metrische dwang en ‘sterke rijmen’ (kunstige binnen- en dubbelrijmen)
wilde Coornhert al evenmin iets weten als van ‘poetrie’. Dat maakte hij al duidelijk in het voorwoord tot zijn Odyssee-vertaling. Daarin deed hij de Brabantse
maat (die een regellengte van tien à twaalf lettergrepen per regel voorschreef)
af als een in zijn ogen zinloze en pretentieuze beperking. Hijzelf gebruikte in
zijn Odyssee-tekst nog het vrije rederijkersvers, dat bij hem schommelde tussen
de twaalf en zeventien syllaben per versregel, met een wisselend aantal heffingen.
Zelfs toen twintig jaar later in de zoektocht naar een equivalent van de
Franse metriek al meer verfijningen in versificatie werden toegepast, wilde hij
zich daaraan niet houden. In een gedicht aan de ‘rymlievenden leser’ van zijn
toneelspel Lief en leedt (uitgegeven in 1582) stelde hij nog veel explicieter dan
tevoren dat hij in plaats van

[...] Poëteryen
van Ceres, van Bacchus, van vrou Venus onreyn,
Van Nymphen, Musen en dander Goden gemeyn

in gewoon Hollands wilde schrijven over wáre dingen. En dat zonder zich te
storen aan ‘wetten verscheydelyck van woorden, cesuren, en alreley maten’, ‘wissel van voeten’ (alternerend metrum), ‘schoon woorden’ en ‘sneden constich’
(kunstige strofen, waartoe men toen ook de sonnetvorm rekende). Een combinatie van deze regels werd in 1582 door de Hollandse rederijkers nog nauwelijks toegepast, maar ze behoorden in de tweede helft van de jaren zeventig wel
alle tot het verstechnisch ideaal dat Coornherts Leidse vriend Jan van Hout
aan Leidse rederijkers ten voorbeeld stelde.
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Liederen en proza
In 1575, toen hij nog als balling in Xanten woonde, had Coornhert op verzoek
van vrienden al een uitgave laten maken van liederen die hij vanaf zijn jeugd
geschreven had. Zijn moralistische intentie sprak zowel uit zijn – waarschijnlijk vroege – liederen voor een ontrouwe en trouwe geliefde als uit een lied
over ‘Heylzaem troost in ballingschap’. Maar ook uit zijn bewerking van
Horatius’ tweede epode, ‘Beatus ille’, de bekende lof op het eenvoudige, rustige
landleven, ver van de ambitieuze wereld. Coornhert was de eerste die dit gedicht in het Nederlands weergaf, en wel zo dat het op de melodie van psalm 23
gezongen kon worden.
In zijn brieven betoonde Coornhert zich evenzeer een leidsman van gelijkgestemden. Een van de thema’s van zijn aan het ‘welleven’ gewijde correspondentie met de zevenentwintig jaar jongere Hendrik Laurensz. Spiegel was de
noodzaak om zich te onthechten van aards bezit. Hierdoor behoefde men ook
niet te treuren om de dood van geliefden. Coornhert hield Spiegel na de dood
van diens dochtertjes de stoïsche lessen van Seneca voor en schreef later hoe
gelijkmoedig hijzelf het verlies van zijn geliefde vrouw had verwerkt. Hij paste
de stoïsche filosofie wel sterk aan bij zijn eigen christelijke levensvisie, vooral
waar hij Seneca aan Spiegel voorstelde als een wijze die gedreven werd door
naastenliefde. Hij ging hier voorbij aan Seneca’s verstandelijke ideaal van de
autonome mens die in rust het hoogste goed zoekt in het eigen leven.
Met zijn grote prozawerk Zedekunst, dat is wellevenskunste (1586), dat hij
aan Spiegel opdroeg, probeerde Coornhert een zo groot mogelijke groep lezers te
bereiken. Het was in feite de eerste moderne ethica in de volkstaal: systematisch
opgebouwd en geschreven in een extra levendige stijl, met aanschouwelijke,
aan de realiteit ontleende argumenten in de vorm van anekdoten en vergelijkingen. Zo stelde Coornhert de rede, die de gedachten stuurt, voor als een
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Portret van Dirck Volckertsz.
Coornhert. Gravure door
Hendrick Goltzius. De voorwerpen in de vier hoeken van
de omlijsting verwijzen naar
Coornherts bezigheden en
talenten.

huisvrouw die haar dienstboden in toom houdt. Voor zijn argumentatie – bijvoorbeeld om aan te tonen wat ware vriendschap was – voerde hij wel allerlei
gevallen uit de klassieke oudheid aan, maar hij gebruikte met opzet geen bijbelplaatsen. Die zouden mogelijk tot controversiële interpretaties leiden, en dat
was nu juist niet de bedoeling in een morele handleiding die voor ieder goedwillend mens was bestemd. Helder definiërend behandelde hij achtereenvolgens
de hartstochten, de werking van de instrumenten om tot het juiste inzicht te
komen, zoals de wil en de rede, en een heel scala van deugden en zonden.
Daarbij bleef hij steeds gericht op uitleg van zijn geloof in het perfectisme.
Dat Coornhert met zijn morele engagement ook praktische maatschappelijke hervormingen nastreefde, bleek in 1587 uit een ander prozageschrift,
Boeven-tucht ofte middelen tot mindering der schadelyke ledighghanghers.
Hiermee gaf hij de samenleving van de jonge Republiek een leidraad voor een
doelmatige ordehandhaving. Ook in dit werk, waarin hij de corrigerende
functie van straf benadrukte, kwamen Coornherts ideeën over de mogelijkheid van menselijke perfectie duidelijk naar voren. Zo’n vervolmaking zou
immers altijd een langzaam proces zijn, waarin men eerst nog uit vrees voor
straf en uiteindelijk uit liefde voor God het goede zou doen. Maar dat gold
niet voor iedereen: leeglopers die zich al tot zware criminelen hadden ontwikkeld, waren in Coornherts ogen niet meer te redden. Het is moeilijk uit te ma-

ken of de Boeven-tucht een rol speelde bij de oprichting van het Amsterdamse
rasphuis en spinhuis. Die stedelijke instellingen werden respectievelijk in 1596
en 1597 opgezet als werkinrichtingen voor overtreders van de wet, als alternatief
voor de lijfstraffen en verbanning die men elders toepaste. Ze kregen algauw een
louter vergeldende functie.
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Toneelspelen
Coornhert schreef negen toneelspelen, of ‘comedies’, zoals hij ze zelf in aansluiting bij de terminologie van het Latijnse schooltoneel noemde. Zowel in
hun aankleding als in hun gerichtheid op belering sloten die aan bij de zinnespelen van de rederijkers. De meeste van zijn stukken ontstonden in de tijd
van zijn ballingschap, voor 1577.
Zinnespelen waren strikt allegorische spelen, die onder andere geschreven
werden voor wedstrijden, te onderscheiden van historiaal- of episch-dramatische spelen, waarin binnen een allegorisch raamwerk een werkelijke handeling op basis van een historisch gegeven plaatsvond. Ze waren een beproefd
didactisch middel. Rederijkers gebruikten hiertoe personificaties van menselijke eigenschappen zoals ‘Blinde begeerte’ of van andere abstracties zoals
‘Overvloed’. Deze figuren waren herkenbaar aan kleding en attributen waarmee
men ook door de beeldende kunsten vertrouwd was. Meestal ging het om een
hoofdpersoon (de vertegenwoordiger van ‘de mens’), die wordt geconfronteerd
met een probleem en vervolgens een oplossing zoekt, waarbij hij door helpers
en tegenstrevers wordt gemanoeuvreerd. Hierna rondde dan een onafhankelijk onderwijzende instantie (bijvoorbeeld ‘Goetheyt Gods’ of ‘Schriftuerlick
onderwijs’) de discussie tussen voor (helpers) en tegen (tegenstrevers) af met
de juiste oplossing. De nadruk viel daarbij op de redenering, de dialoog en de
uitwisseling van argumenten vanuit controversiële standpunten, die bijdroegen tot de publieke meningsvorming. De kamers lijken na het midden van de
eeuw ook bekend te zijn geraakt met humanistische, klassiek-retorische overtuigingstechnieken, die via de Latijnse school doordrongen. Uit de meeste
spelen van Coornhert blijkt dat hij met deze technieken werkelijk vertrouwd
was. Ook bij hem is sprake van een pro-contra-argumentatie, maar deze diende
nu om de meest overtuigende, c.q. ‘waarschijnlijke’ oplossing te zoeken.
Sporen van deze meer ‘open’ argumentatiewijze vindt men al in Coornherts
spel Rijckeman (1550). Dankzij het herwonnen inzicht van zijn vrouw ‘Conscienci’
(Geweten) komt de rijke hoofdpersoon hierin – weliswaar te laat – tot de conclusie dat hij ten onrechte heeft geluisterd naar zijn dienstmaagd ‘Overvloed’.
Hierdoor heeft hij schijn en waan gevolgd en de noodzaak van naastenliefde
ontkend. Ook wordt bijvoorbeeld ‘Mensche’ in Lief en leedt (1567) er uiteindelijk van overtuigd dat hij zijn liefde niet moet richten op aards genot, maar op
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de zaligheid van zijn ziel. Dit gebeurt door de argumenten van ‘Redelyck onderwijs’, die krachtiger zijn dan die van ‘Ghemeen gevoelen’. Ook waar Coornhert concrete bijbelse figuren invoerde, zoals in Abrahams uytgangh, fungeren
deze in een debatstructuur. In dit stuk behoeven Abraham en zijn vrouw Sara,
die in opdracht van God hun land moeten verlaten, niet tot nieuw inzicht te
komen: zij zijn immers vanaf het begin niet gevoelig voor de pogingen van
hun tegenstrevers om hen van hun vertrek af te houden. Maar als zij in het beloofde land zijn aangekomen, concluderen zij wel dat het juist is om God te
gehoorzamen.
Coornhert kende ook het Latijnse schooltoneel. Daaraan herinneren bij hem
de indeling in bedrijven en scènes (naar het model van de Romeinse komedies
van Terentius), de toepassing van koren (die als element niet aan de komedie
maar aan de praktijk van de klassieke tragedie waren ontleend) en de genreaanduiding. In deze veelal bijbelse spelen, die docenten schreven als tegenwicht
tegen de minder opvoedende klassieke komedies, werd net als in hun modellen veel aandacht gegeven aan karaktertekening in concrete situaties. Invloed
daarvan is mogelijk merkbaar waar Coornhert personificaties combineerde
met individuele, herkenbare personen.
Coornherts ‘comedies’ lijken vooral gefunctioneerd te hebben als leesteksten,
en dan nog in bescheiden mate. Het meeste succes had nog Abrahams uytgangh,
dat in 1575, tijdens zijn ballingschap, verscheen in Rees in Duitsland, in de
buurt van Xanten; het stuk was toen al vijf jaar oud. Het beleefde tot in 1621
nog drie afzonderlijke uitgaven en verscheen (waarschijnlijk na 1630) ook in
het Duits. Van Coornherts andere stukken kreeg alleen de Blinde voor Jericho
in 1603 nog een aparte herdruk. Dit stuk werd op vastenavond in 1584 door
Deventer scholieren gespeeld. Over verdere opvoeringen weten we alleen dat na
Coornherts dood in Gouda de Comedie van Israel (uit 1575 en in 1590 gedrukt)
werd gespeeld door de plaatselijke rederijkerskamer De Goudsblom.
Het relatieve succes van Abrahams uytgangh als leestekst werd ongetwijfeld
bepaald door de actuele thematiek: het stuk bood troost aan vluchtelingen, die
wegens trouw aan hun geloof in ballingschap waren gegaan. Ook in de Comedie
van Israel (1575) weefde Coornhert verwijzingen naar de strijd tegen Spanje
in, zoals Israëls klachten over het verlies van de vrijheid en een debat binnen
de Filistijnse raad over de vraag of het onderworpen Israël met harde of zachte
hand geregeerd moest worden. Coornhert verwoordde een gedachte die toen
vaak werd benadrukt: vrijheid van godsdienst en politieke vrijheid hangen samen en zijn voorwaarden voor welvaart.
Het thema van de naastenliefde in Coornherts eerste spel, Rijckeman, speelde in op de toenemende mate van materiële ongelijkheid onder de burgers.
Hebzucht en gierigheid werden door moralisten nu als grotere ondeugden

voorgesteld dan de traditionele zonde van de hoogmoed en werden dan ook
vaker aan de kaak gesteld, zowel in woord als beeld. Het thema werd na de publicatie van het spel in 1582 alleen maar actueler.
Coornhert lag niet zomaar dwars. Zijn opvattingen over poëzie als humanistische overtuigingskunst op rijm, in een eenvoudige, zuivere taal, zonder
on-Hollandse woorden en zonder mythologische verfraaiingen, kwamen voort
uit zijn principiële visie op de taak van de dichter als Hollandse burger en
volksopvoeder. Hij zou ook voor deze visie in Spiegel een medestander vinden;
zij zou nog lang in de zeventiende eeuw doorwerken.

Bijbelse lering in Rotterdam 1561
In 1561 werd twee weken voor het grote landjuweel in Antwerpen ook in
Rotterdam een rederijkerswedstrijd gehouden, waaraan negen Hollandse kamers
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De Hollandse rederijkers in een stroomversnelling
Intussen bleef de volkstalige dichtkunst nog steeds het bijna exclusieve terrein
van de rederijkerskamers. In deze literaire verenigingen bekwaamden mannen – vrouwen waren waarschijnlijk overal uitgesloten – zich in onderlinge
competitie in de dichtkunst en bij diverse plaatselijke feestevenementen traden
zij naar buiten met toneel of andere tekstmanifestaties. Afgezien van enkele
incidentele vermeldingen van hun voorkomen in Friesland, Utrecht en Gelderland bestonden ze in het Noorden vrijwel uitsluitend in Holland en – in mindere
mate – Zeeland. Deze concentratie had waarschijnlijk vele oorzaken. In deze
zeeprovincies onderhield men vanouds directe contacten met Vlaanderen en
Brabant. Vooral in Holland zorgde het fijnmazige netwerk van steden en dorpen
ook voor een gemakkelijke communicatie tussen potentiële liefhebbers van de
kunst. Dit stimuleerde niet alleen de oprichting van kamers, maar het prikkelde
ook tot literaire wedijver tussen de kamers in interlokale wedstrijden.
De inmiddels opgelopen maatschappelijke spanningen, veroorzaakt door
de preoccupatie met reformatorische ideeën en door de economische malaise,
vonden ook in het Noorden een neerslag in de teksten van de rederijkers. Conform de traditionele opvatting van hun kunst als een gave van de Heilige Geest
beschouwden velen van hen de verkondiging van het Woord Gods als hun taak
bij uitnemendheid. Deze opvatting maakte hen eerst tot slachtoffer van repressie door de katholieke overheid, en nadien werden ze het doelwit van kritiek
van de zijde van de gereformeerde kerk.
De Noordelijke kamerproductie van refereinen, liederen en spelen functioneerde in een orale cultuur, waarvan we uit deze periode de schriftelijke neerslag maar voor een klein deel kennen: meestal in handschrift (vooral de spelen)
en sinds 1561 soms ook in druk (veelal bijdragen aan wedstrijden en liederen).
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meededen. We kennen hiervan alleen de uitgaven van de toneelteksten en van
de refereinen, die in 1564 verzorgd werden door de Antwerpse uitgever Willem
Silvius. Deze had in 1562 ook al de spelen van het Antwerpse landjuweel gepubliceerd. Het was de eerste keer dat een dergelijke wedstrijdbundel met teksten
uit het Noorden op de markt kwam.
Dankzij deze uitgave kunnen we vaststellen dat de Rotterdamse ‘spelen van
sinne’, op de titelpagina aangeprezen als ‘vol schoone allegatien [argumenten],
loflijcke leeringhen ende schriftuerlijcke onderwijsinghen’, een andere geest
ademden dan de Antwerpse. Dit verschil is echter niet zonder meer te verklaren
uit een verschil in blikveld. In Antwerpen had men immers niet de vrijheid
om theologische onderwerpen aan te kaarten en de te behandelen kwestie was
dan ook van profane aard. Daarentegen waren er, buiten het recente koninklijke verbod op de productie van teksten die onbetamelijk waren voor de kerk,
aan de Rotterdamse wedstrijd geen speciale restricties opgelegd. De organiserende kamer De Blauwe Acoleyen kon zo de christelijke troostproblematiek,
die op het rederijkersfeest van 1539 in Gent aan de orde was gesteld, hervatten.
Haar vraag ‘Wie den meesten troost oyt quam te baten / Die schenen te sijn
van Godt verlaten’ lokte ook nu ‘schriftuurlijke’ antwoorden uit.
In Antwerpen werd de kwestie ‘Dwelck den mensche aldermeest tot conste
verwect’ door verschillende kamers beantwoord binnen een klassiek referentiekader met een ruim beroep op filosofen, dichters en helden en slechts in enkele
gevallen met verwijzingen naar de bijbel. Menselijk vernuft en kennis werden
herhaaldelijk aangeprezen. Daarentegen wijst in Rotterdam ‘Lust om weten’, de
hoofdpersoon van het spel van de Delftse Rapenbloem, ‘Poëterije’ en ‘Philosophie’ af als raadgevers bij het zoeken naar het juiste antwoord. Die kunnen,
zo meent hij, alleen ingeschakeld worden ten behoeve van de refereinen ‘in het
amoureus’ (in dit geval ter beantwoording van de vraag ‘Waer in een amoreus
hert den meesten troost schept’). Niet-bijbelse kennis wordt hier dus voorgesteld
als onnut waar het gaat om een vraag die het zielenheil betreft. ‘Lust om weten’
vraagt dan ‘Goede meeninghe’ en ‘Oprecht hert’ de vraag te beantwoorden,
maar dezen zoeken uiteindelijk hun toevlucht tot ‘Schriftuer’. Aan de hand van
voorbeelden uit het Nieuwe Testament (met name de apostelen die op Pinksteren
werden vervuld van de Heilige Geest) toont deze aan dat het menselijk geslacht door de verlossing van Christus de meeste troost heeft ontvangen. Een
tableau vivant met het Lam Gods ondersteunt dit antwoord.
De meeste rederijkerskamers die elkaar in Rotterdam ontmoetten, gaven
wel blijk van reformatorische sympathieën, maar niet erg specifiek. Uitkomen
voor duidelijk controversiële meningen was toen niet opportuun. Aan de andere kant gingen de godsdienstige opvattingen van niet-doperse protestanten
zich nu pas meer uitkristalliseren. Calvinistisch van strekking – en in levendige

Rederijkers in verzet: Amsterdam en Haarlem
Factors als Egbert Meynertsz., (de van oorsprong waarschijnlijk Zeeuwse) Jan
Fruytiers, of Louris Jansz. van de Haarlemse Wijngaertrancken vertegenwoordigden in Rotterdam met hun spelen niet alleen hun kamer, maar ook de gemeenschap binnen hun woonplaats. Toch was er in de oude situatie, waarin de
kamers bij officiële gelegenheden en kerkelijke feestdagen de natuurlijke spreekbuis waren van hun stad of dorp, wel iets fundamenteel aan het veranderen.
De eenheid van de samenvallende kerkelijke en maatschappelijke samenleving
was in Amsterdam al in 1535 door het beruchte Wederdopersoproer bedreigd.
Zij was in feite doorbroken toen de vredelievende doopsgezinde volgelingen
van Menno Simonsz. zich hierna buiten de maatschappelijk-kerkelijke orde
stelden door de stichting van eigen broederschappen. Zolang de rederijkers
binnen de kerk bleven en zich in hun kerkelijke en sociale kritiek als zedenmeesters opwierpen ten behoeve van herstel van oude, nu gecorrumpeerde
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volkstaal – was zeker het spel van Egbert Meynertsz., de factor van de Amsterdamse Eglentier. Hij liet de ‘Vercondiger des Woorts’ en ‘Goede onderwijzinge’
er namelijk zeer nadrukkelijk op wijzen dat redding alleen mogelijk was door
Gods genade. Maar hij verhulde zijn negatieve visie op de roomse leer en machthebbers in kritiek op het Joodse geslacht, dat zijn heil dacht te verwerven door
offers en goede werken. Jan Fruytiers, die zich in de komende jaren als overtuigd calvinist zou profileren, betoonde zich in het spel dat hij voor De Roode
Angieren van Rijnsburg schreef nog niet dogmatisch, maar juist verzoeningsgezind als voorstander van de eendracht van alle christenen. In het spel van de
Schiedamse Roo Roosen traden (afkeurenswaardige) ‘sinnekens’ op als felle
pleitbezorgers voor diverse ketters. Calvijn en Luther hoorden daar echter niet
bij en het stuk bevatte ook geen pleidooi voor de oude leer.
Voor de volgende toneelwedstrijd, in Gouda in 1564, kregen de organisatoren maar net toestemming, en alleen op voorwaarde dat er twee controlerende
geestelijken aanwezig waren om vast te stellen dat men niet van de tevoren
goedgekeurde teksten zou afwijken. Wegens de verdenking dat de inhoud toch
strijdig was met het katholieke geloof, moest Silvius van hogerhand afzien van
zijn plan om ook deze spelen uit te geven. Waarschijnlijk kort hierna verwees
de Goudse rederijker Michiel Reygersz. in zijn zinnespel Het saet van Rhetorica
naar het verbod op behandeling van bijbelse stof, en bestempelde hij de rederijkers tot apostelen en martelaren van het ware geloof. Zijn Amsterdamse
collega Rutger Jansz., kamergenoot van Meynertsz., zou zich enige jaren later
in zijn spel De wortel van Rhetoorijka bij de apostolische taakopvatting van
Reygersz. aansluiten. Bij die taak hoorde volgens hem ook de hekeling van de
gebreken der wereld. Deze spelen zijn in handschrift overgeleverd.
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waarden, kon men de illusie dat zij de samenleving representeerden echter nog
enigszins handhaven. In kleine plaatsen kon dat waarschijnlijk nog vrij lang.
De steden wilden de eenheidsillusie zoveel mogelijk in stand houden. Tot de
komst van Alva in 1567 trad zelfs de streng-katholieke magistraat van Amsterdam, die na 1535 de tolerante regering had vervangen, nauwelijks op tegen rederijkers met reformatorische sympathieën, maar wel zeer streng tegen de dopers.
De vervolging van deze groep was vanaf 1545 met kracht aangepakt. In de periode tot 1566 had Hendrick Dircksz., een van de fanatiekste Amsterdamse
burgemeesters, echter een krachtige tegenstander in de reformatorischgezinde
schout Willem Dircksz. Bardes, een goede vriend van Coornhert. Bardes beschuldigde zijn tegenstander herhaaldelijk van corruptie. In het anonieme rederijkersspel Het spul van sinnen van den siecke stadt werd felle kritiek geleverd
op de verziekte situatie in Amsterdam. Volgens de auteur hadden ‘Hijpocrisije’
en ‘Tijranije’ (de moreel verworden geestelijkheid en de tirannieke regering)
het hier voor het zeggen, nu ‘Schriftuerlicke predicatie’ verbannen was en corruptie welig tierde onder de rijke kooplieden en regeerders. Dit sombere oordeel wordt geformuleerd door ‘Gemeente’ en diens eenvoudige zoon, die, anders dan zijn rijke, zedeloze oudste broer, Erasmus’ versie van het Nieuwe
Testament had gelezen. Aan het eind houdt ‘Wijse beraedinge’ de stad de enige,
erasmiaanse remedie tot herstel voor: zuivere vroomheid, eendracht, afschaffing van beeldenverering, maar ook gehoorzaamheid aan de moreel goede kerkelijke en maatschappelijke leiders. Het stuk, dat in handschrift is overgeleverd,
was mogelijk van de hand van Jacob Jacobsz. Jonck. Deze schreef in de jaren
vijftig als lid van De Eglentier meerdere spelen, waaronder het Spel van Naboth,
waarin hij onder andere misstanden in de rechtspraak aan de kaak stelde.
Blijkens zijn laatste stuk, een tafelspel, ontwikkelde hij zich hierna in de richting van het calvinisme. Dit gebeurde omstreeks 1560 ook bij verschillende andere rederijkers. Maar of zijn stukken zijn opgevoerd? Een satire als Den siecke
stadt, waarin duidelijke schimpscheuten op burgemeester Dircksz. voorkomen,
functioneerde mogelijk alleen binnen besloten kring.
In de jaren tussen 1561 en 1567 leverde de Haarlemse bontwerker Louris
Jansz., factor van De Wijngaertrancken, eveneens kritiek op corruptie binnen
zijn stad. In de – in handschrift overgeleverde – satirische spelen die hij in deze
tijd schreef, bleef de tolerante stadsregering, waarvan Coornhert secretaris
was, echter zelf buiten schot. Coornherts nadruk op naastenliefde, zoals verwoord in zijn Rijckeman, was ook voor Jansz. een basisvoorwaarde voor een
redelijke, vreedzame samenleving. In deze tijd verpakte hij die visie echter
meer in een aanklacht tegen feitelijke misstanden uit zijn eigen ervaringswereld
dan dat hij de morele weg wilde aanduiden die de mens tot inzicht in ‘wel leven’
kon leiden.

ghij hadt alle daechs gesooden en gebraeden*
treesooren scappraeden* het liep al over
hier behoordij mee te versien die arm sijn en pover
voor u selfs niet nemen dan nootruft totten live.

*gekookte en gebraden spijzen
*schatkisten en kasten

In dit geval lukt het ‘Reden’ echter niet om de verstokte mens tot inkeer te brengen. De auteur wilde het spel dan ook niet afronden en stelde in de ‘Conclusi’:
‘Wij hebben gespeelt soo veer als Meest al haer Leven nu is streckkende hier te
tijen’.
Een verarmde, klagende ‘Meest al’ was in 1559 al de hoofdpersoon geweest
in een spel dat Jansz. schreef ter gelegenheid van de Vrede van Cateau-Cambrésis, waarmee een einde was gekomen aan de oorlog tussen Spanje en Frankrijk (zie p. 24). Ook in Holland had deze oorlog een algemene economische
malaise tot gevolg gehad. ‘Meest al’ had zich in dat spel nog wel berouwvol en
dankbaar onder de hoede gesteld van ‘Gheleerde onderwijsinge’, ‘Paijs’ (vrede)
en ‘Gracij Gods’, die als voorwaarde voor hun steun eisten dat hij zich blijvend
tot een christelijk leven zou bekeren.
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In zijn spel over het Cooren, in november 1565 voltooid, nam hij alleen
schraapzuchtige korenkopers op de hak, die hij verantwoordelijk achtte voor
de in die tijd heersende hongersnood. Louris Jansz. stelde de handelaren voor
als listige en egoïstische lieden die de prijzen kunstmatig hadden opgedreven
door voorraden achter te houden, die ze vervolgens tegen het uitgevaardigde
exportverbod in met list en bedrog naar Frankrijk wilden uitvoeren. Zijn kritiek was niet ongegrond, maar had binnen het spel niet veel effect. Aan het
eind kon ‘Reden’ alleen aan de gedupeerde ‘Ambachtsman’ en ‘Huisman’
(boer) beloven dat ze een beroep zou doen op de landsregering. Intussen zat
er voor de twee slachtoffers niets anders op dan er samen met hun publiek op
te vertrouwen dat het de korenkopers slecht zou vergaan. God gebruikte hen
nu nog even als straf voor zijn eigen volk, en om de hoorders in te prenten dat
ze zich moesten bezinnen op een christelijke levenswandel.
In mogelijk dezelfde tijd haalde Jansz. in zijn spel over Meest al hoe hij doer
zijn mijsbruijck neering en welvaert verjaecht niet alleen uit naar opkopers van
koren en laken die hun sociale verantwoordelijkheid ontkenden, maar ook
naar frauderende ambachtslieden als brouwers, schoenmakers en wevers. De
hoofdpersoon ‘Meest al’ wordt wegens zijn zelfzuchtige, materialistische levenswandel door ‘Neering’ en ‘Welvaert’ verlaten en door ‘Oorloch’ en diens trawanten in de boeien geslagen. Vergezeld door ‘Diere tijt’ klaagt hij zijn nood
aan ‘Reden’, die ook hier een oplossing probeert te brengen en erop wijst dat
hij nooit op de noden van zijn naaste heeft gelet:
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Toen de toenemende economische en religieuze onvrede in 1566 uitliep op
de beeldenstorm, werd die in Haarlem door toedoen van Coornhert verhinderd, maar in Amsterdam sloeg hij hevig toe. Het was het begin van een traumatische periode. Grote groepen burgers die zich door een kritische houding
tegen kerk en overheid hadden gecompromitteerd, werden slachtoffer van Alva’s
maatregelen om de orde te herstellen. Velen verlieten het land en verloren
daarmee vaak hun bezit. Anderen, onder wie verschillende rederijkers, moesten
hun stellingname echter met de dood of een galeistraf bekopen. In Amsterdam
werd Egbert Meynertsz. gearresteerd, niet wegens zijn teksten, maar omdat hij
in 1566 namens de calvinisten een akkoord tussen hun gemeente en de burgemeesters had ondertekend. In 1568 stierf hij in de nacht voor zijn executie. In
Haarlem werd de factor van de kamer De Pellecaen, de schoenmaker Heyns
Adriaensz., ter dood veroordeeld wegens spotverzen tegen de katholieke geestelijkheid. Die had hij samen met zijn zoon in het openbaar voorgedragen en
in druk verspreid. Evenals Louris Jansz., zijn collega van de andere Haarlemse
kamer, had Adriaensz. de verslechterde economische situatie van de kleine
burgerij in een spel aan de orde gesteld (De neering). Ook hij had daarin de
schuld gelegd bij sociaal misbruik. Daarmee had hij echter niet een uitdrukkelijk verbod overtreden, wat hij met zijn ketterse liederen wel deed. De executie
van Adriaensz. had niet dramatischer kunnen verlopen. Een plotseling losgebroken onweer liet de beul zo schrikken dat hij wegliep, waardoor Adriaensz.
kon ontsnappen. Helaas werd de factor gepakt en in de burgemeesterskamer
alsnog omgebracht. Dit verhaal zou uiteraard, evenals de dapperheid en de
beproevingen van de Haarlemse burgers tijdens het beruchte beleg van 15721573, in geuren en kleuren worden beschreven in de stadsgeschiedenis van
Samuel Ampzing (1628).
Bestrijding door de gereformeerde kerk
Na de eerste successen van de opstand hernamen de meeste rederijkerskamers,
met steun van de overheid, hun oude activiteiten. Dit gebeurde niet alleen in
grotere steden als Haarlem, Delft, Gouda, Middelburg, Vlissingen en na 1578 in
Amsterdam, maar ook in vele andere Hollandse en enkele Zeeuwse plaatsen,
en in enkele gevallen daarbuiten. Die kamers beleefden nu zelfs een nieuwe
bloei. Toen de publieke kerk door de calvinisten was gemonopoliseerd, kregen
de rederijkers echter meer en meer te maken met een nieuwe vijand. En dat
terwijl ze zich toch voor de Reformatie hadden ingezet! Die vijand bestond nu
uit de gereformeerde synoden en kerkenraden. De hecht georganiseerde gemeenten van deze gereformeerden werden in de jaren tachtig in belangrijke
mate versterkt door radicaal-calvinistische Vlaamse en Brabantse immigranten, die strenge eisen stelden aan de rechtzinnigheid in de leer en in het zede-
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lijk leven. Naar buiten toe keerden de calvinisten zich tegen alles wat volgens
hen in het openbare leven tekortdeed aan Gods eer. Ze verzetten zich fel tegen
opvoeringen van spelen waarin naar hun mening Gods woord werd ontheiligd door onkundige factors of waarin goddeloze en belachelijke zaken aan de
orde werden gesteld. Waren zulke stukken in hun ogen op zichzelf al uit den
boze, eigenlijk vonden de zedenmeesters alle toneel verwerpelijk, helemaal als
dat op zondag publiek lokte. De bijbel, het jodendom en de vroegchristelijke
kerk hadden ook geen toneelspel gekend, zo redeneerden zij. Bovendien droegen de rederijkers – altijd mannen – in de door hen gespeelde vrouwenrollen
vrouwenkleren, wat volgens de bijbel (Deuteronomium 22:5) was verboden.
En, zo was de redenatie, die drankzuchtige spotters met alles wat heilig was
leidden toch al een onnut, heidens leven! Na enige tijd konden kerkenraden zo
uit een hele waaier van argumenten kiezen.
De nationale Dordtse synode van 1578 sprak zich voor het eerst uit over de
vraag ‘Oft men gheestelicke comedien ende tragedien voor den volcke in
rethorijke spelen magh’. Haar uiterst negatieve advies aan de landelijke overheden zou nog vele malen herhaald worden. Met het wegvallen van de oude
katholieke kerk waren die overheden weliswaar de enige toezichthouders van
de rederijkers geworden, maar ze werden sterk onder druk gezet door de calvinisten. Het aantal orthodoxe gelovigen dat zich direct had aangesloten bij de
gereformeerde kerk was weliswaar relatief klein, maar mogelijk stelden velen
zich wel op als ‘liefhebbers van de gereformeerde religie’. Dit werd in de praktijk algauw een minimale voorwaarde voor allerlei benoemingen. Ondanks de
calvinistische dominantie bestonden er vooral in Noord-Holland en Friesland
doopsgezinde gemeenten in vele schakeringen, terwijl velen trouw bleven aan
de oude kerk, die werd getolereerd zolang ze met haar activiteiten maar ondergronds bleef. Waarschijnlijk sloot een vrij groot aantal gelovigen zich voorlopig
niet bij een kerkelijk georganiseerde gemeenschap aan, omdat zij met geen
hiervan verwantschap voelden.
De calvinistische invloed ging in 1587 zo ver dat namens stadhouder Maurits
een plakkaat werd uitgevaardigd dat in Holland en Zeeland tot nader order
openbare toneelopvoeringen met welk onderwerp ook verbood. Dit verbod
ging aanzienlijk verder dan alleen maar het uitbannen van ‘gheestelicke’ spelen,
die raakten aan religieuze en kerkelijke zaken. Omdat de stadsregeringen een
grote mate van onafhankelijkheid behielden, werd echter in de praktijk de beslissing om de rederijkers de mond te snoeren op lokaal niveau genomen. In
het algemeen waakten de Hollandse magistraten ervoor om zich door de kerk
besluiten te laten opdringen die niet met hun beleid strookten. Zo reageerde
de Leidse stadsregering in 1578 heel ontspannen op het negatieve toneeladvies
van de synode. De stadssecretaris Jan van Hout tekende op dat de dominees
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zich bemoeiden met zaken die niet tot hun bevoegdheid, maar tot die van de
staat behoorden. Ook op veel andere plaatsen werden de toneelverboden genegeerd. De regeerders wilden echter ook geen op de spits gedreven conflicten, die de rust zouden verstoren, en plaatselijke predikanten kregen daarom
soms wel gehoor voor hun klachten. Het maakte daarbij uiteraard veel uit of
de stadsbestuurders persoonlijk sympathie hadden voor het orthodoxe calvinisme of zich wat liberaler opstelden. In het overwegend gereformeerde
Dordrecht kregen de rederijkers bijvoorbeeld nauwelijks een kans. In Zeeland
traden de plaatselijke overheden krachtiger op dan in Holland, zodat de kerk
niet zo vaak in het geweer hoefde te komen. Die acties golden niet zozeer de
officieel erkende kamers, zoals die van Middelburg, Veere, Vlissingen en Goes,
als wel die in de dorpen op Zuid-Beveland, waar oude katholieke gebruiken in
zwang bleven.
Leden van de publieke kerk die zich inlieten met rederijkersspelen, zeker op
zondag, werden door de kerkenraad ernstig vermaand en bij hardnekkige
overtreding bedreigd met afsnijding van de gemeente. Zo werd in 1575 de
Delftse schoolmeester en rederijker Pieter Sterlinx bestraft, omdat hij tijdens
de preek in het openbaar met zijn leerlingen een spel had opgevoerd. En daarvoor had de magistraat hem juist beloond met drie kannen wijn! Sterlinx verhuisde algauw naar Brielle, waar hij het opnieuw met de kerkenraad aan de
stok kreeg wegens toneelopvoeringen die hun ergernis wekten. Hoewel hij
ook daar geprotegeerd werd door de magistraat, vertrok hij toch weer, na uitgeluid te zijn op een refereinfeest. De Delftse kerkvergadering nam intussen
ook verder het voortouw in de geseling van de rederijkerszonde. Ze reageerde
bijvoorbeeld in 1579 verontwaardigd op het bericht dat een dochter van een
lidmaat op vastenavond in een spel van de rederijkers al dansend ‘de gheneuchten deses wereldts’ had uitgebeeld. Het dansen van een gereformeerd meisje
was op zichzelf al uiterst onbetamelijk, maar het voorstellen van wereldse genoegens en dat ook nog op een toneel tijdens vastenavond – een oorspronkelijk
katholieke feestdag – maakte de zaak ongetwijfeld nog erger.
Meebouwen aan de nieuwe maatschappij
Dankzij de onafhankelijke opstelling van hun plaatselijke overheden konden
de rederijkers in verschillende plaatsen toch weer zinnespelen en kluchtige esbattementen opvoeren op wereldlijke en geseculariseerde katholieke feestdagen,
zoals de nieuwjaars- en meiviering of op vastenavond en Kerstmis. Ook tijdens
kermissen traden ze weer op. In het gematigde Haarlem, waar dankzij een
religievrede de katholieken nog tot 1581 hun godsdienst naast de calvinisten
konden uitoefenen, speelden op kosten van de stad beide kamers op Sacramentsdag ‘in den ommeganck’. In 1577 waren Goudse rederijkers ook nog ter

zoo heeft de Majestraat geen maghtiger middel, dan dit, om ’t graauw
een’ rusthoudende onderdaanigheit in te scherpen, en haare achtbaarheit
te handthaaven, teeghens ’t gezagh der geestelyken.

De rederijkers kregen daarnaast ook een meer recreatieve functie, zeker als ze
‘tafelspelen’ opvoerden voor gasten van de plaatselijke overheid.
Volksopvoeding in verdraagzaamheid en solidariteit werd door vele Hollandse gezagsdragers als een praktische noodzaak gevoeld. Het waren de ethische
idealen van het christelijk humanisme, zoals dat in de moedertaal was gepropageerd door Coornhert. Ditzelfde doel had ook Coornherts vriend Hendrik
Laurensz. Spiegel, een humanistisch gevormd koopman uit een oude Amsterdamse katholieke regentenfamilie. Toen Amsterdam eindelijk ‘om’ was en de
regering werd veranderd (de Alteratie) kreeg hij de leiding over de kamer De
Eglentier. Hij verdedigde toen in zijn eerste nieuwjaarsgedicht (1579) gewetensvrijheid en onderlinge liefde in plaats van haat als basis voor vrede. Uit de latere
nieuwjaarsliederen van de kamer, die ook deels van Spiegel zullen zijn, blijkt
eveneens een irenische instelling. Die kan als kenmerkend voor De Eglentier
worden beschouwd. Spiegel brak niet met de oude kerk, maar een ballade van
zijn calvinistische kamergenoot Laurens Reael – iets eerder geschreven dan
Spiegels gedicht – had dezelfde strekking.
De overheid schakelde de rederijkers ook weer direct in bij festiviteiten ter
viering van gebeurtenissen van lokaal of algemener politiek belang. In Leiden
kregen zij in 1577 toestemming om jaarlijks het wonderbaarlijke ontzet van de
stad te herdenken, en het jaar daarop nam Jan van Hout het initiatief tot een
interlokale wedstrijd in dankdichten. Ook bij bezoeken van Willem van Oranje
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gelegenheid van de jaarlijkse ommegang opgetreden, maar dat ging toen in
Gouda juist gepaard met forse antikatholieke kritiek.
De illusie dat de rederijkers ‘de gemeenschap’ representeerden, was nu nog
minder dan tevoren houdbaar, zeker in grote steden als Amsterdam en Haarlem. De religieuze verschillen waren nu immers uitgemond in een kerkelijke
pluriformiteit, waarin de gereformeerde kerk maar een klein deel van de gelovigen verenigde. In deze nieuwe constellatie was het voor de overheid van het
grootste belang om haar onderdanen als burgers aan te spreken en hen bewust
te maken van hun plaats in de nieuwe politiek-maatschappelijke orde: in vrede
met elkaar leven onder het gezag van de overheid. De rederijkers konden – mits
gecontroleerd door die overheid – hiertoe goed als instrument dienen. Zo
merkte P.C. Hooft bij het jaar 1562 in zijn Neederlandsche histoorien (1642) op
dat er maar twee manieren waren om het volk ‘by de ooren te leiden’, namelijk
van de preekstoel en vanaf het toneel:
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traden kamers op. Toen hij in 1577 Utrecht bezocht om ook deze stad voor zich
te winnen, werd hij door de kamer die nu ook daar was opgericht, verwelkomd
en uitgeleide gedaan met refereinen. In 1580 was het de beurt aan Amsterdam,
waar de Prins als overwinnaar van het tirannieke Spanje in verzen werd toegesproken door De Eglentier, bij monde van ‘Rhetorica’. Bij die gelegenheid
zorgde de Amsterdamse kamer voor ander spektakel dan de tableaux vivants
(‘vertoningen’) die – aansluitend bij de traditie van vorstelijke inkomsten –
een onderdeel waren geworden van dit soort feestelijke ontvangsten. Toen hij
het Damrak binnenvoer, werd de Prins geconfronteerd met Neptunus, zittend
op een walvis, en met de Amsterdamse maagd, die allegorisch als centrum van
de Oostzeehandel werd voorgesteld. Vlak hierna bracht Oranje een bezoek
aan Haarlem, waar De Wijngaertrancken een spel opvoerden van Louris Jansz.,
die na de heroprichting van de Haarlemse kamers nog zo’n tien jaar als factor
optrad. Ook de Haarlemse zusterkamer De Pellecaen, bekend onder haar devies ‘Trou Moet Blijcken’, liet bij die gelegenheid van zich horen.
Vanaf december 1585 kwam de graaf van Leicester – in naam van de Engelse
koningin – in diverse steden zijn gezag als nieuwe landvoogd en kapiteingeneraal bevestigen. Tableaux vivants behoorden weer tot het ontvangstprogramma. De Haarlemse kamers verwelkomden hem met terugblikken op ‘de
Tiranny’ van Alva en de situatie waarin ‘Belgica’ (de Nederlanden) na de dood
van Willem van Oranje (in 1584) verweesd was achtergebleven. Dit mondde
natuurlijk uit in een verheerlijking van de redding door de Engelsen en in lofdichten op de graaf.
Het besef van het politiek-religieuze perspectief van de vrijheidsstrijd was
sterk aanwezig tijdens het grote Hollandse referein- en liedfeest dat in 1581
werd georganiseerd door de Delftse kamer De Rapenbloem, onder leiding van
de schoenmaker Pieter Jansz. Helleman. Rederijkers – en niet alleen zij – putten in die jaren graag uit geschiedenissen waarin joodse leiders dankzij Gods
hulp hun vijanden hadden overwonnen. Bijbelse analogieën, zoals de verlossing
der joden uit Egypte, dienden immers als bewijs dat de strijd der gelovigen tegen
Spanje deel uitmaakte van een goddelijk heilsplan. Willem van Oranje werd
hierbij vaak met een reeks geliefde oudtestamentische helden vergeleken, zoals Mozes, David of Judas de Makkabeeër, de hoofdpersoon uit het eerste deel
van een toen nog niet apocrief geacht bijbelboek. Zo verwelkomde tijdens de
met allegorische en historische personages bevolkte intrede in Delft ‘Rhetorica’
elk van de tien deelnemende Hollandse kamers met een oudtestamentische
vergelijking. Hierop lichtten de gasten op hun beurt in refereinen hun optocht
toe. Willem Jansz. IJselveer, de factor van de Rotterdamse kamer De Blauwe
Acoleyen, was in zijn uitleg het meest uitgesproken ‘politiek’. Hij voerde
Oranje op als een tweede Judas Maccabeus:

Strijdende voor tgheloof en tvaderlandt met ghewelt
Door bistandighe* trouwe diemen hem siet houwen
En liefde des Vaderlandts die hem sonder vercouwen*
Van vierighe liefde met vlijticheyt prickt*
Om doude vryheyt weder int lant te bouwen.

*bijstand verlenende
*te verkoelen
*prikkelt

Maar Oranje werd bij hem tot slot ook baanbreker voor ‘Lust tot const’: de redelijkheid van de Prins zou een in eendracht florerende Rhetorica voortbrengen, ook al wekte dat veler gramschap op. Immers: ‘Vrijheyt bedwinghen
mach gheen vryheyt hieten’. Dat konden de predikanten zich aantrekken.
Als rederijkers voelde men zich in Delft ook met de Zuidelijke broeders in
de kunst verbonden. Willem Jansz. IJselveer ontleende zijn voorstelling grotendeels aan die van Lucas d’Heere, die in 1577 in Gent Oranjes intocht had gearrangeerd. Blijkens hun intredegedichten kenden andere kamers D’Heeres
Beschryvinghe (van 1578) eveneens. Ook betoonde Helleman zich in zijn opdracht tot de gedrukte refereinen op de intrede gevoelig voor dezelfde hang
naar prestige en ‘moderniteit’ waardoor men in 1561 in Antwerpen de Parnassus
had zien verrijzen (Refereynen ghepronunchieert opten Intrede binnen der stede
van Delft, 1581). Die ontwaarde hij nu in zijn eigen vaderstad, de ‘Moeder en
Voetster der eerbaer consten’. Terugverwijzend naar het voorwoord van de
Antwerpse editie sprak de Delftse factor de hoop uit dat nu ook hier de muzen
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Rhetorica ontvangt in 1581
te Delft de Hollandse rederijkerskamers, geflankeerd
door klassieke auteurs en
met Scriptura achter zich.
Houtsnede in Refereynen
ghepronunchieert opten
Intrede binnen der stede van
Delft, Delft, A. Heyndriksz.,
1581, fol. C1r.
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dichters zouden inspireren tot kunst op het niveau van het buitenland. Mocht
God ‘ons Hollandsche natie’ toch net zulke dichters geven als de Grieken hadden in Homerus, de Romeinen in Vergilius, de Fransen in Marot en Ronsard
en Brabant in Jan van der Noot! Herinneringen aan het Antwerpse voorbeeld
zouden ook nog naklinken in latere wedstrijdbundels. Deze namen ook het
royale kwartoformaat van de Delftse uitgave over.
In deze druk werd Rhetorica, geflankeerd door Aristoteles, Vergilius, Cicero,
Sallustius en Plutarchus, uitdrukkelijk met ‘Scriptura’ achter zich afgebeeld.
Een beroep op de nauwe band tussen Rhetorica en Scriptura was traditioneel,
waarvoor men onder andere als argument de psalmdichtende koning David
aanhaalde. Daarmee weerlegde men graag de kerkelijke opvatting dat rederijkers
zich ver van het heilige woord moesten houden. Het heeft Helleman niet mogen
baten: in 1582 zou hij door de kerkenraad afgesneden worden van de gemeente.
Toneel in het bevrijde Haarlem: Louris Jansz.
Dankzij handschriftenverzamelingen is er ook uit deze periode heel wat rederijkerstoneelwerk bewaard, dat voor een groot deel nog nauwelijks is bestudeerd.
Zo bevinden zich in het archief van de Haarlemse kamer Trou Moet Blijcken
bijna honderdtwintig zinne- en episch-dramatische spelen, esbattementen en
tafelspelen die omstreeks 1600 door enkele leden van de kamer werden afgeschreven ten behoeve van opvoeringen. Zij omvatten veel oudere stukken van
vaak Zuid-Nederlandse herkomst (waarschijnlijk meegebracht door Vlaamse
immigranten), maar ook een groot aantal spelen van de hiervoor al genoemde
Louris Jansz. Deze bleef tot in de jaren tachtig het productiefste lid van De
Wijngaertrancken.
Tweeëntwintig van de spelen van Jansz. werden geheel of gedeeltelijk overgeleverd, variërend van zuiver allegorische zinnespelen tot spelen die zich baseerden op historische, vaak bijbelse stof. Toen Haarlem zich in 1577 – na een
Spaansgezind interval, gevolgd op de capitulatie van de stad in 1573 – weer bij
de Hollandse politiek aansloot, stelde hij zich weer vol elan in dienst van de
belangen van de burgerlijke gemeenschap en haar regering. Zijn instelling was
echter veranderd. Waar zijn vroegere spelen vooral maatschappijkritiek bevatten, maakte hij nu nauwelijks meer gebruik van satire, maar legde hij zich
toe op religieus-morele en opbouwende maatschappelijke didactiek. Hoewel
lang niet altijd van een jaartal voorzien, lijkt het merendeel van zijn werk uit
deze tijd te stammen.
Soms speelde Jansz. direct in op de in 1577 gesloten religievrede in Haarlem.
Zo pleitte hij voor godsdienstige verdraagzaamheid in Die geboorte Johannes
Babtista (1578) en in Van de saeyer die goet saet in sijn acker saijden (ongedateerd). In beide gevallen legde hij uit dat een oordeel over de nieuwe geloofs-
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richtingen niet door de mens, maar alleen door God geveld kon worden. In de
proloog van het eerste stuk geven een geus en een katholiek eerst elkaars partij
de schuld van de slechte economische toestand, waarna ‘Redelick verstant’
hen erop wijst dat de oorzaak daarvan alleen ligt in gewetensdwang. In het
spel zelf dramatiseerde Jansz. het verhaal van de vrome ouders van Johannes
de Doper. Hij ruimde daarbij een belangrijke plaats in voor burgers die reageerden op het voorbeeldig huiselijk leven van Elisabeth en Zacharias, onder
andere in een discussie over de noodzaak van een goede religieuze opvoeding
van kinderen. Het grotendeels allegorische spel over De saeyer baseerde hij op
de bekende parabel uit Mattheus 13:24-30, die vaak gebruikt werd als argument
in dienst van tolerantie. In verschillende prologen voerde hij in reële situaties
buurlieden op die spraken over de oorlog, of over een preek of bijbeltekst;
hierna werd in het spel dan een oplossing of toelichting gegeven.
Met hun nadruk op eenvoudige, bijbels gefundeerde geloofsbeleving zonder theologische geleerdheid, pasten deze spelen van Louris Jansz. in het
Haarlemse klimaat van religieuze tolerantie waarop Coornhert zijn stempel
drukte. Ook zijn vertrouwen in de menselijke rede, waarmee men met Gods
hulp tot waarheidskennis kan komen, lijkt op de opvattingen die Coornhert
in deze zelfde tijd vanuit Haarlem tegen de calvinisten verdedigde. Ook Jansz.
gaf in zijn spelen uit deze jaren een positief beeld van de mens. Die wordt weliswaar eerst vaak misleid door waan – net als bij Coornhert voorgesteld als het
gevolg van de verkeerde raad van helpers als ‘Valsche Perswacij’ (overtuigen)
of ‘Schoon Ghelaet’ –, maar hij laat zich daarna toch bij de hand nemen door
‘Goet Onderwijs’, ‘Reden’ (ook wel ‘Redelick Verstant’ of ‘Redelick Gevoelen’),
of ‘Goetheyt Gods’ en verwante personificaties. Ook waar de mens in Die mensch
veracht die Redelickheijt op het eind ondanks de waarschuwingen van ‘Goet
Onderwijs’ volhardt in zijn overgave aan materieel genot en daarvoor gestraft
wordt, laat Jansz. de mogelijkheid open dat hij later nog tot inkeer zal komen.
In reformatorischgezinde kringen werd groot belang gehecht aan de plicht
van ouders om hun kinderen in elk geval een morele opvoeding te geven. Deze
taak zal Jansz. als medebeheerder van een Haarlems weeshuis extra na aan het
hart hebben gelegen. Ook in zijn esbattementachtige spel Van onse Lieven
Heers minnevaer (1583) stelde Jansz. dit aan de orde. Dat stuk, een bewerking
van een wat ouder Amsterdams spel, stelt de armenzorg van de katholieke
kerk aan de kaak. De paus verwijst een arm en dom boerenechtpaar, dat zowel
zijn materiële als geestelijke kinderzorg wil afschuiven op de kerk, naar het
hiernamaals: hij geeft noch hulp, noch brengt hij de ouders enig moreel
plichtsbesef bij. In feite droeg Jansz. in al zijn mildheid met dit stuk bij tot de
godsdienstige polarisatie in Haarlem, die na het einde van de religievrede was
toegenomen.
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Louris Jansz. had met zijn spelen wel een veel minder groot bereik dan de
katholieke rector van de Haarlemse Latijnse school Cornelis Schonaeus.
Diens moraliserende Latijnse schooldrama’s over ‘heilige’, bijbelse stof behandelden soms dezelfde bijbelse thema’s als die van Haarlemse rederijkersspelen,
maar nu in de opzet van de komedies van Terentius. Deze Comediae sacrae
zouden tot ver in de achttiende eeuw in vele Europese landen worden gespeeld
en in meer dan honderd edities worden uitgegeven. Schonaeus, de ‘christelijke
Terentius’, behield zijn rectorsfunctie ook onder het gereformeerde stadsbestuur, tot zijn dood in 1611. Door de tegenwerking van de predikanten was het
schooltoneel in zijn stad toen echter al uit de openbaarheid verdwenen. Het
Latijnse schooltoneel zou een belangrijke voedingsbron worden voor het renaissancedrama, dat zich omstreeks 1600 uit de oudere episch-dramatische
spelen ging ontwikkelen. Rederijkers hielden ook daarna toch nog vast aan
het zuiver of overwegend allegorische zinnespel, omdat dit nu eenmaal een
beproefde vorm was om algemene problemen aan de orde te stellen.
Poëticale vernieuwingen in Leiden
Evenals in Gent en Antwerpen voltrok in het Noorden de eerste poëticale vernieuwing in de volkstaal zich niet in het drama, maar in de lyriek. Vanaf het
eind van de jaren zeventig werd de nieuwe Franse poëzie daar een voorbeeld
voor jonge dichters binnen het humanistische milieu van de jonge Leidse universiteit. Die voegden zich niet alleen met elan in de – inmiddels verjongde –
Neolatijnse literaire traditie, maar ze wilden ook experimenteren met moderne
poëzie in de eigen taal. De basis voor deze gelijktijdige literaire opbloei was gelegd door twee bevriende dichters, die tijdens het beleg van Leiden in 1574 verantwoordelijk waren geweest voor de verdediging van de stad. Dit waren de
Noordwijkse edelman Jan van der Does (bekend onder zijn verlatijnste naam
Janus Dousa sr.), de bevelhebber van het garnizoen, en Jan van Hout, de onverzettelijke stadssecretaris. Deze laatste zou onder andere zijn best doen om
de Leidse rederijkerij te vernieuwen op basis van de nieuwe literaire inzichten.
De universiteit als de schoot der muzen
Al lang voor 1574 beschikte Dousa (1545-1604) over een grondige kennis van
klassieke en internationale Neolatijnse poëzie. Bovendien had hij tijdens zijn
studietijd in Parijs literaire vriendschappen aangeknoopt met Franse dichters
van de Pléiade. Het werk van de eigentijdse Franse dichters kende hij ongetwijfeld even goed als de in heel Europa vurig bewonderde Neolatijnse liefdesgedichten van de jonggestorven Nederlander Janus Secundus. Dousa profileerde zich echter nog niet als dichter in de volkstaal. Hij schreef in het Latijn en in
hem was tot glorie van Holland Secundus herboren, zo meende de Haarlemse

Janus Dousa en zijn gezin. Schilderij van Roelof Willemsz. van Culemborg.

geleerde Hadrianus Junius. Deze droeg na Dousa’s terugkeer in 1568 aan het
jeugdige genie zijn uitgave van Martialis’ epigrammen op en hij zou nog een
hele voorraad gedichten en brieven met hem wisselen. In de internationale
Neolatijnse cultuur bevestigde zo’n uitwisseling het onderling begrip tussen
beschaafde liefhebbers van de bonae litterae. De aristocratische Dousa voelde
zich in zo’n wellevende, op de klassieke dichters geënte literaire cultuur zeer
thuis en door zijn poëzie zou ook Holland deel krijgen aan deze ‘Republiek der
letteren’. Silvius publiceerde in 1569 – in Antwerpen – zijn eerste dichtbundel,
Epigrammata. Ook tijdens een politieke missie naar Engeland, in 1572, presenteerde Dousa zich allereerst als humanist. Als gezant van Willem van Oranje
sprak hij toen de Engelse koningin Elizabeth toe in een Latijnse ode, waarin hij
herinnerde aan Horatius’ opdracht aan zijn vriend en beschermer Maecenas.
Het zal haar genoegen hebben gedaan.
Enkele maanden na het ontzet van Leiden was Dousa nauw betrokken bij
de stichting van de Leidse universiteit. Hiermee zouden de opstandige gewesten
een protestants wetenschappelijk en cultureel steunpunt krijgen, als tegenpool
van de universiteit van Leuven. Leiden was door zijn strategische positie in het
centrum van het kleine bevrijde gebied in Zuid-Holland het geschiktste als
plaats van vestiging. Op 8 februari 1575 werd de Nova Academia plechtig geopend. Dousa was een der curatoren, en hij had nu opnieuw Van Hout – die
optrad als secretaris van het curatorium – aan zijn zijde. Hoewel deze eerste
academische instelling op Nederlandse protestantse grond ook het praktische
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Intocht per boot van Neptunus, Apollo en de muzen bij de opening van de Leidse universiteit,
op 8 februari 1575. Detail uit de gravure van de hele inwijdingsoptocht.

doel had om toekomstige predikanten te scholen, was voor Dousa toch vooral
de faculteit van de artes (de basis voor de vakstudies) de ware alma mater. In
haar schoot zette de erasmiaans-humanistische opvoeding van de Latijnse
school zich door in een filologische studie van de klassieke bronteksten, maar
ook in de beoefening van Neolatijnse poëzie. Vandaar dat bij de inwijding
Apollo en de muzen het welkomstcomité vormden ter begroeting van de stedelijke en universitaire hoogwaardigheidbekleders, die voorafgegaan werden
door een stoet van allegorische en historische figuren. De Latijnse welkomstverzen die aan het Rapenburg voor het Barbaraklooster (de eerste vestiging
van de universiteit) weerklonken, kwamen uiteraard uit de koker van Dousa.
In hetzelfde jaar deed Dousa de wereld kond van zijn vriendschap met Van
Hout in een van zijn horatiaanse oden, gewijd aan het Leids beleg. Deze vormden een belangrijk deel van zijn nieuwe bundel, Nova poemata (1575), waarin
ook gedichten van Junius waren opgenomen. Het boek werd op kosten van
Van Hout in Leiden gedrukt. Kort daarop bevestigde de stadssecretaris zijn
eeuwige verbondenheid met Dousa in een Nederlands versje in diens album
amicorum. Boven de tekst, omlijst door getekende symbolen van oorlogsgeweld, reiken twee vrienden elkaar de hand (zie kleurkatern i).
Binnen enkele jaren ontstond er in het Leidse universitaire milieu een
bloeiend literair leven, geconcentreerd om de eettafel in het huis van Jan van
Hout. Daar zat behalve Dousa ook de beroemde Zuid-Nederlandse filoloogfilosoof Justus Lipsius aan, die door Dousa als hoogleraar in de klassieke geschiedenis en het recht naar Leiden was gehaald. Tussen 1577 en 1583 vormden
deze mannen een hecht triumviraat (zoals Lipsius het noemde) met een brede
uitstraling. Ze vormden het centrum van een wisselende kring van geleerde
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poëzieliefhebbers, van wie enkelen tijdelijk bij Van Hout thuis woonden. Een
indicatie van de uitwaaiering van dit literaire netwerk geven de bijdragen van
Van Hout aan alba amicorum van vrienden en de bijdragen aan zijn eigen
Vrunt-buuc. Zijn contacten strekten zich van Leiden uit naar Amsterdam, in
de persoon van de dichter Roemer Visscher, en naar Coornhert in Haarlem.
Binnen dit netwerk wisselde men zowel verzen in het Latijn als verzen in het
Nederlands. Van Hout had in 1578 zelf in sonnetvorm de toon van zijn album
gezet met een ‘poeetsche’ vraag om hulp aan de muzen in het Nederlands.
Voor Dousa en Lipsius bleef het Latijn de fraaiste uitdrukkingsmogelijkheden voor literair spel bieden. Toch bracht Van Hout Dousa ertoe om zijn
krachten eveneens te beproeven op poëzie in de moedertaal. Daarin zouden
Nederlandse dichters zich in verstechniek en beeldend taalgebruik moeten
kunnen meten met de klassieke en Neolatijnse lyrici, zoals Italiaanse dichters
als Petrarca en de Franse Pléiade dit hadden gedaan. Vertalingen waren daartoe een beproefde eerste stap. Zo maakten de twee oude vrienden samen met
andere ‘Liefhebberen der Nederduijtscher Poëzyen’ een vertaling van Secundus’
beroemde bundel met liefdeslyriek Basia (Kusjes). Ook vertaalde Dousa op
verzoek van Van Hout poëzie van de – dan zeer moderne – Franse dichter
Philippe Desportes. Later zouden Dousa en zijn al even geleerde oudste zoon
Janus Dousa jr. ook eigen Nederlandse gedichten schrijven, maar altijd in de
marge van hun Neolatijnse activiteit. Maar ondanks Van Houts aansporingen
waagde Lipsius zich niet aan Nederlandse poëzie. Hij was bang dat hij tot spot
van matrozen en herbergiers als Icarus zou neerstorten, zo schreef hij in een
Latijns gedicht aan Van Hout. Sprak hier toch enig dedain uit voor een taal die
door het gewone volk werd gesproken? Van Hout zelf oefende zich eveneens in
vertalingen, bijvoorbeeld van komedies van Plautus en in 1585 van Montaignes
essay De la modération (Over de matiging). Zijn ambtelijke teksten stelde hij
uiteraard in het Nederlands, maar ook als dichter schreef hij voor zover we
weten bijna uitsluitend in de moedertaal.
De Nederlandstalige poëzie uit dit geleerde Leidse milieu is slechts zeer ten
dele bewaard. De Neolatijnse productie, die interessant was voor een internationaal academisch publiek, werd veelal wel gedrukt, maar de verzen in de
volkstaal nauwelijks. Dit bleven voorlopig experimenten, die binnen de directe
kring in manuscriptvorm werden verspreid. Van Van Hout werden slechts enkele gedichten gedrukt, onder andere in zijn Dienst-bouc (1602), een aanzet tot
een geschiedenis van de stad Leiden. De rest van zijn literaire werk is incidenteel in manuscript overgeleverd.
Zo kennen we maar negen van de vele sonnetten van de geleerde Latijns- en
Nederlandstalige dichter Janus Gruterus (Jan de Gruytere). Volgens zijn zeventiende-eeuwse biograaf Venator waren er wel meer dan vijfhonderd geweest.

Gruterus, in Antwerpen geboren en als kind met zijn ouders naar Engeland
uitgeweken, schreef ze tijdens zijn Leidse studietijd, in de periode van ongeveer 1580 tot 1584. Het grootste deel bestond waarschijnlijk uit bewerkingen
van oden van Horatius. Een daarvan (naar ode iii. 30) nam de dichter in 1586
op in een brief aan Dousa. Hierin betrok hij de eeuwige, over de hele aarde
verspreide roem die Horatius voor zijn adaptatie van de Griekse metra in
Latijnse poëzie verwachtte, op zichzelf. Door te suggereren dat hij nu als eerste
klassieke Latijnse poëzie had vertaald, kon ook Gruterus zich triomfantelijk
overgeven aan zelfverheerlijking:
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Mijn lof men hooren sal van daer Auroras wagen
Swart Indien verclaert, tot daer Apollo’s ros
zyn sweetich hayr comt in de weste zee af vagen.
Ic was die eerst het dicht vertaelde der Romeynen.

Zijn acht overige bewaarde sonnetten zijn gewijd aan de lof op andere mannen
of hun werk. Ook daarin hanteerde Gruterus bijna routinematig de thematiek
van lauwerkransen en onsterfelijke roem, in combinatie met klassieke mythologische beelden, zoals de Pléiade-dichters dat vóór hem deden. Evenals de
andere Leidse sonnetten die we uit deze tijd kennen, waren die van Gruterus
bestemd voor de verstandelijke uitdrukking van onderlinge waardering en
vriendschap, anders dus dan het type van het petrarkistische liefdessonnet.
Modieuze amoureuze poëzie in de moedertaal zal toen ook wel in dit Leidse
milieu geschreven zijn. Van iets later dateren de liefdessonnetten van de uit
Dordrecht afkomstige Simon van Beaumont, die in de eerste helft van de jaren
negentig in Leiden studeerde. Diens poëzie voor een Leidse beminde zou pas
in 1638 worden uitgegeven. Andere gedichten zijn mét de bezongen geliefden
verdwenen.
Gruterus schreef ook drie sonnetten voor het voorwerk van Moretus’ Nederlandse vertaling van Lipsius’ traktaat De constantia (1584). Deze moraalfilosofische leidraad voor de wijze waarop de mens zich in een situatie van algemene
rampspoed staande moet houden, had de vorm van een serie dialogen tussen
de wijze Langius, Lipsius’ leermeester, en Lipsius zelf, die als Brabander de
troebelen in zijn land was ontvlucht. Het boek sloeg direct aan en zou door
vertalingen in verschillende landstalen de grenzen van het Neolatijnse circuit
ver overschrijden. In de Nederlanden boden de Twee boecken vande stantvasticheyt (1584) aan de vele slachtoffers van de oorlog met Spanje een remedie
tegen hun lijden. Hiertoe behoorden ook de vluchtelingen uit het Zuiden die
– soms met achterlating van al hun bezit – naar de Noordelijke provincies waren
uitgeweken. Lipsius was een groot bewonderaar van Seneca. Hoewel Erasmus

Wat mynt ghy! zoude een vroome held,
Die tgunt* hy eenmaal vastgestelt
Heeft in zyn borsten burch, daer van willen wycken?
Al waert, dat lasterlic getist*
Op* hem waer borgerlicke twist,
Iae dat zy woedende, met hoopen quamen strijcken
Naer hem, elx handen wel gheweert*
Met kuyssen*?

*hetgeen
*uitgelokt
*tegen
*bewapend
*knotsen

De poëticale opvattingen van Jan van Hout
Van Jan van Hout (1542-1609) zijn een paar betogende prozateksten overgeleverd, waarin hij pleit voor een vernieuwing van de poëzie in de eigen taal.
Hieruit zijn zijn literaire opvattingen vrij duidelijk te destilleren. Een poëticaal credo bevatte de voorrede tot zijn niet verder overgeleverde vertaling van
de Franciscanus, een Neolatijns hekeldicht van de Schots-Franse protestantse
dichter George Buchanan, die het gemunt had op de bij uitstek gehate minderbroeders. In deze Voorrede richtte Van Hout zich in 1578
Tot het gezelscap ende de vergaderinge der gener, die hem [zich] in de nieuwe
universiteyt der stad Leyden ouffenende zijn in de Latynsche of Nederduytsche
poëzien, ende allen anderen liefhebberen der Nederlandsche sprake.
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er al op gewezen had dat sommige aspecten van de stoïsche filosofie (zoals het
geloof in het noodlot) niet verenigbaar waren met de christelijke leer, probeerde Lipsius in De constantia toch de stoïsche en christelijke ethiek met elkaar te verenigen. Dat is hem gelukt. Zijn boek heeft duidelijk bijgedragen aan
de succesvolle vestiging van een praktische gedragsmoraal van standvastigheid
en matigheid in voor- en tegenspoed, in dienst van persoonlijke gemoedsrust
en geluk. Twee jaar voor Coornherts Zedekunst legde Lipsius duidelijk uit dat
morele kracht voortkwam uit een juist oordeelsvermogen. Door een discussie
in te voeren over de begrippen ‘vaderlandsliefde’ en ‘vaderland’ bouwde hij tegelijk bewust mee aan een besef van politieke saamhorigheid en wederzijdse
plichten dat verder reikte dan lokaal patriottisme. Of dat effect had? Het politieke identiteitsgevoel van de gemiddelde Hollandse burger lijkt voorlopig de
grenzen van de eigen provincie niet overschreden te hebben.
Ook Van Hout leidde met een gedicht de vertaling van Lipsius’ De constantia in. In dit ‘Liedt op de standtvasticheyt’ eerde hij de onwankelbaarheid van
de kort tevoren vermoorde Willem van Oranje. Het was een van zijn weinige
gedrukte verzen:
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Kortom: een aanspraak aan de Leidse poëzieliefhebbers en andere leden van
zijn literaire netwerk. Van Hout zette hierin de lijn voort die in het Zuiden was
begonnen en die daarna via D’Heere en wellicht ook Van der Noot naar het
Noorden was gelopen. Hij kende in elk geval het werk van Italiaanse en moderne Franse dichters, evenals dat van D’Heere, wiens opdracht voor Den hof
en boomgaerd hij op enkele punten in deze voorrede gebruikte.
Van Houts visie op de dichtkunst kwam overeen met de – van oorsprong
neoplatonische – opvatting over poëzie als muzikale kunst, zoals die optimaal
belichaamd was in het dichterschap van Ronsard en in Zuid-Nederland in dat
van Jan van der Noot. Ook bij hem vindt men humanistische noties over de
goddelijke oorsprong van de ware dichtkunst, die vanouds was beoefend door
geïnspireerde zangers-dichters als de bijbelse Mozes en David en de mythische
Orpheus. En ook in zijn ogen impliceerde zowel het schrijven als het genieten
van de ‘constige, geleerde poëzië’ wijsheid en kennis. Die poëzie kon daarom
volgens hem alleen door een kleine, elitaire groep van gelijkgestemde geesten
op waarde worden geschat. Evenals zijn Leidse mededichters en zijn directe
voorgangers in het Zuiden zal Van Hout geboeid zijn geweest door het sonnet
en door andere, klassieke versvormen en genres, omdat deze aan regels gebonden vormen gekenmerkt werden door orde en harmonie. Hierdoor kon de
dichtkunst beantwoorden aan de gedachte dat zij de orde van de kosmos tot
uitdrukking brengt. Deze gedachte is vooral terug te vinden in de belangstelling
voor de beheersing van de metriek.
Juist op het gebied van de metriek behoorde Van Hout tot de koplopers die
in het Noorden een belangrijke vernieuwing inluidden. Enkele Zuid-Nederlanders – wier werk hij in deze tijd waarschijnlijk niet direct kende – waren
hem toen al voorgegaan. Van der Noot had in zijn verzen het muzikale, vloeiende ritme van de Franse Pléiade-dichters nagevolgd, die zich hielden aan de
zogenaamde Franse maat van twaalf of dertien lettergrepen: de alexandrijn.
Deze had een cesuur in het midden en kende naast de vaste accenten op de
cesuur- en rijmlettergrepen een paar accenten die naar believen over de regel
verdeeld konden worden. In deze tijd deed men in diverse Europese humanistenkringen pogingen om de klassieke metriek, die gekenmerkt werd door
versvoeten, gebaseerd op kwantiteit (kort-lang), toe te passen op de volkstaal.
Wegens zijn relatief sterke accentverschillen (beklemtoond-onbeklemtoond)
was het Nederlands daarvoor echter nog minder geschikt dan andere moderne
talen. Bij Nederlandse geleerden was daarom het inzicht ontstaan dat men zich
in de moedertaal beter door de klemtoon kon laten leiden. Dit blijkt uit een
paar strak metrische gedichten met een regelmatig patroon van onbeklemtoonde en beklemtoonde lettergrepen, die omstreeks 1575-1576 in Engeland
geschreven waren door uitgeweken Zuid-Nederlanders, met wie Marnix van

Sint-Aldegonde in contact stond (zie p. 58). Ook Van Hout paste dit systeem
toe, daarin gevolgd door onder anderen Gruterus. In de Voorrede sprak hij
voor het eerst over alexandrijnen als versregels die uit zesvoetige jamben bestonden met een cesuur, en over een regelmatige afwisseling van mannelijk en
vrouwelijk rijm:

Van Hout beloofde zijn vrienden binnenkort kennis te laten maken met een
indrukwekkende en veelzijdige productie van zijn hand, in psalmen, sonnetten
en klassieke literaire vormen zoals oden, grafgedichten, epigrammen, tragedies
en komedies. Dit uiteraard in de door velen ten onrechte verachte moedertaal.
Evenals Coornhert voor hem prees Van Hout die taal aan om haar rijkdom, en
hij meende dat zij het gemakkelijk kon opnemen tegen andere moderne talen.
Inderdaad bereidde Van Hout in 1578 daadwerkelijk een uitgave van zijn
werk voor, die echter nooit is gerealiseerd. In zijn rijmbrief Tot Cuenraet de
Rechtere, de secretaris van de Staten van Holland, zette hij zijn octrooiaanvraag kracht bij door de Nederlandse taal een klacht over haar verbasterde
staat in de mond te leggen. Die stak treurig af tegen de situatie in Italië en
Frankrijk, waar de grote dichters hun moedertaal tot kunstige, zuivere hoogte
hadden gevoerd. Maar gelukkig trokken Coornhert en de Zuidelijke dichters
Lucas d’Heere, Peeter Heyns en Willem van Haecht hun eigen taal nu uit het
dal. En in dat spoor volgde Van Hout zelf. Over Van der Noot en Marnix zweeg
hij echter, waarschijnlijk omdat hij hen op dat moment nog alleen van naam
kende. In elk geval wilde de Leidse stadssecretaris graag beschouwd worden
als vernieuwer op de uitgezette lijn. Hij benadrukte dat hij in navolging van de
klassieke dichters de poëzie aan regels en maat had gebonden en onbekend geraakte woorden weer had ingevoerd. Dat betekende, zo betoogde hij, dat hij
niet minder eer verdiend had in het behoud en de verbreiding van de ‘out
Bataviersche naem’ dan degenen die dit met heldhaftige wapenfeiten hadden
gedaan. Werken aan een moedertaal die vrij was van vreemde smetten en die
zich tooide met een eigen, rijke woordenschat, was na de opstand ook een zaak
van politiek-nationaal belang geworden. Dit droeg immers bij aan de bevestiging
van de Hollandse identiteit.
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De verssen dan die ic [...] gebruyct hebbe zyn Alexandrins, zoe die bide
Francoyzen werden genomt, ende bestaen van zes voeten of twaalf sillaben,
hebbende haren val, rustinge, steunsel of ademhalinge naer de derde voet,
twelc de zeste sillabe es, dewelcke ic onder den anderen verdeelt of geschakeert
hebbe met masculins, opte laetste sillabe rymende, ende mit feminins,
rymende opte naestlaetste of voornaestlaetste. [Dit alles] op een zekere mate
ende yegelycke sillabe op zijn juyste gewichte comende.
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Van Houts geïmporteerde poëticale opvattingen waren moderner dan die
van Coornhert. De twee mannen vonden elkaar in hun ijveren voor een zuivere
moedertaal, maar Van Hout had ook nog op ander ideologisch gebied een medestander in de strijdbare Haarlemmer. Op Van Houts verzoek verdedigde
Coornhert juist in deze tijd in een gedrukte Justificatie het optreden van de
Leidse overheid tegen de bemoeizucht van de predikanten. In zijn bijdrage
aan Van Houts Vrunt-buuc (1579) – in sonnetvorm – sprak Coornhert de hoop
uit dat zij beiden in bestendige, op ware deugd gegrondveste vriendschap verenigd zouden blijven. Maar tegelijk distantieerde hij zich van de ‘const-geesten’
in Van Houts kring. In hetgeen we van Van Houts werk over hebben, is geen
sprake van de mythologische beeldspraak die Coornhert zo verfoeide. Maar
Coornhert deelde in elk geval niet Van Houts bewondering voor kunstige, op
de klassieke lyriek geïnspireerde poëzie, noch zijn aandacht voor metrische
wetten. Het basisverschil zat in hun opvattingen over de functie van poëzie.
Voor Van Hout was de poëzie allereerst een zelfstandige, ‘hoge’ kunst, bestemd
voor de incrowd van zijn ‘Gezelschap’. Voor Coornhert moest de dichtkunst
altijd een effectief middel zijn om een groot publiek te beleren en te overtuigen, op basis van retorische principes.
Van Hout en de Leidse rederijkers
Saamhorigheid van verlichte geesten wordt gemakkelijk versterkt door zich af
te zetten tegen onkundige buitenstaanders. In de Voorrede tot zijn Franciscanus-vertaling uitte Van Hout flinke kritiek op de eigentijdse rederijkers.
Nog feller deed hij dit in zijn satirische opdracht van deze tekst, gericht tot
‘Broer Cornelis’, de Brugse minderbroeder Cornelis Adriaensz. Brouwer, die
in een populaire prozasatire al eerder bespot was om zijn seksuele lusten. Van
Hout verweet de rederijkers gebrek aan kennis en oefening, waardoor ze niet
in staat waren zich in samenhangende poëzie of proza en in zuivere taal uit te
drukken. De neergang van de dichtkunst was aan hen te wijten: als ‘afgebastaerde Poëten’ realiseerden ze zich zelfs niet dat ‘Rethorycque’ een onjuiste
aanduiding was voor een kunst die in feite ‘Poëzie’ was. Poëzie, van goddelijke
oorsprong, was immers iets heel anders dan retorica, zo redeneerde Van Hout
in zijn Voorrede. Retorica was niet meer dan een menselijke vaardigheid in de
welsprekendheid, eertijds ontwikkeld door de Grieken, die bij verkeerde toepassing tot bedrog kon leiden. Verder haalde Van Hout in beide teksten verwijten van zedeloosheid, dronkenmansgedrag en over de straat slieren van stal,
die de rederijkers nogal eens naar het hoofd geslingerd kregen. Hijzelf dichtte
natuurlijk alleen in de korte vrije tijd die hem na het voldoen van zijn ambtelijke en huiselijke plichten overschoot!
Toch vormden de kamers de geëigende literaire kaders waarbinnen de poëzie
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in de volkstaal zich kon ontwikkelen. Van Hout, die zelf uit een familie van
rederijkers kwam, nam als stadssecretaris dan ook initiatieven om de Leidse
rederijkerij van binnenuit te vernieuwen. Evenals hun kunstbroeders in andere
Hollandse steden moesten de Leidse rederijkers na de vrijmaking van Spanje
gestimuleerd worden om in dienst van de stad opnieuw hun maatschappelijke
functie te vervullen. Van Hout verwachtte van hen dan wel poëzie waarin aan
enkele literaire basiseisen werd voldaan. In 1577 spoorde hij de leden van De
Witte Acoleyen aan om in een onderlinge wedstrijd de ‘cunst der Retoriken’ uit
haar slaap te wekken. Hij schreef zelf de uitnodigingskaart in de vorm van vier
sonnetten in zesvoetige jamben, maar voor deze gelegenheid vroeg hij enkel
om refereinen in de maat van het oude Hollandse vers (in ‘maet van outs gewoon’): geen nieuw literair hoogstandje dus. Een jaar later organiseerde hij
samen met de kamer de eerste grote interlokale wedstrijd sinds het vertrek
van de Spanjaarden. Opnieuw in sonnetvorm riep hij op om ‘duytsche Poëzi’,
in ‘Nederduytsche woorden’, te wijden aan het wonderbaarlijke ontzet van
Leiden, maar nu met zijn voorbeeld als metrische leidraad (‘in mate volget mi’).
Dat hield toen nog niet meer in dan een telvers met de lengte van een alexandrijn, maar zonder de accentwisseling. Daartoe moesten De Witte Acoleyen en
hun gasten zich laten besproeien door het water uit de Hippocrene, bij de muzen
op de tweetoppige berg Parnassus. Dit was een inmiddels bekende poëtische
metafoor. De twee Griekse dichtersbronnen – de Kastalische bron bij de Par-
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Portret van Jan van Hout. Gravure van
Willem Swanenburgh, 1608, met Latijns
onderschrift door Daniël Heinsius.
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nassus en de door het paard Pegasus geslagen Hippocrene aan de voet van de
Helicon – werden hierin nogal eens door elkaar gehaald.
De zeventien dichtende deelnemers aan het Leidse feest van 1578 kwamen
uit Holland, Zeeland, Brabant en Vlaanderen. Onder hen bevonden zich
Jeronimus van der Voort en Willem van Haecht, de factors van respectievelijk
Goudbloem en De Violieren uit Antwerpen, een stad die toen nog aan de kant
van Oranje stond. Zoals voor de hand lag, trokken alle deelnemers een parallel
tussen het ontzet van Leiden en de verlossing van de Joden uit de Egyptische
slavernij. Overigens stoorde ongeveer de helft zich weinig aan de door Van
Hout voorgeschreven regellengte. Sommige anderen volgden hem niet alleen
hierin, maar ook in de toepassing van het sonnet, hoewel Van Hout geen voorschriften had gegeven voor de te gebruiken versvorm. Het was allemaal nog
wat houterig, maar binnen het rederijkerscircuit lag de weg naar de renaissancepoëzie nu open. In de komende periode zouden zowel de leider van de
Amsterdamse Eglentier, Hendrik Laurensz. Spiegel, als de Haarlemse literaire
voorman Karel van Mander Van Hout eren om zijn introductie van metrische
poëzie. Terwijl Spiegel en zijn mederederijkers zich bleven inzetten voor een
betogende dichtkunst op retorische basis, in kernachtige Hollandse taal, zou
de nieuwe renaissancistische poëtica naar het voorbeeld van de Pléiade veld
winnen in de kring van Vlaamse immigranten rond Karel van Mander.

2

De literatuur van 1585 tot circa 1600

De literatuur in Brabant en Vlaanderen
Enkele dagen nadat Alexander Farnese op 17 augustus 1585 de stad Antwerpen
voor Spanje had heroverd, ging Jan van der Noot zich in diens hoofdkwartier
te Beveren aandienen om hem enkele lofdichten voor te zingen. Houwaert was
daar, zij het dan als onderhandelaar, ook al op bezoek geweest en deze zou kort
daarna de succesvolle hertog in de hoofdstad Brussel met een gedicht welkom
heten, voorgelezen vanuit een prachtig manuscript. Daarin prijzen de muzen
hem als onderwerp voor een lofzang de overwinnende hertog aan:

130

En dit is den Prince van Parma verheven,
Die Brussel heeft ghedaen soo veel gratie,
Daer hy haer al de faulten heeft vergheven
Die sy ghedaen hadde in voorleden spatie.

In enkele jaren tijd had de briljante strateeg door belegeringen en blokkades
alle Vlaamse en Brabantse steden in handen gekregen, op Oostende na. Het
gedrag van de beide dichters week niet af van dat van de elite waarin ze zich
bewogen. De verzoenende houding van de nieuwe landvoogd heeft daarbij
zeker een rol gespeeld. Maar van een productieve continuering van de nieuwe
Brabantse literaire cultuur of van de volkstalige literatuur in het algemeen zou
voor geruime tijd geen sprake meer zijn. Nieuwe verboden of controleregelingen (1584, 1593, 1601) troffen de gewantrouwde kamers, nu meer en meer ook
op grond van zedelijke bezwaren. Slechts in besloten kring werden na verloop
van tijd activiteiten toegestaan. In geen enkel Europees land zou het programma van het katholiek herstel – de contrareformatie – van overheidswege zo
systematisch en nauwlettend worden uitgevoerd. Maar veel remmender nog
werkte de algemeen desolate toestand van het land. Door de oorlog uitgeput
en economisch verlamd werd het opnieuw geteisterd door een nu wel zeer
substantiële aderlating: de emigratie van de protestanten. Het protestantisme,
dat in het Zuiden massaler wortel had geschoten dan in het Noorden, zou er
nagenoeg verdwijnen. Pas in de jaren negentig begon zich op vele gebieden
zeer langzaam een herstel af te tekenen. Literair manifesteerde zich dat uitsluitend in de kringen van de humanisten en van de in de contrareformatie geëngageerde katholieken: geestelijken en in mindere mate leken.
De grote emigratie
In de hoop het land godsdienstig te zuiveren én economisch te herstellen probeerde de vrij zacht optredende Farnese de emigratie met termijnregelingen in
de hand te houden. Protestanten konden hun vertrek uitstellen over een periode

van enkele maanden of jaren, in Antwerpen zelfs vier jaar. Deze reconciliatiepolitiek had een beperkt succes: de verslagen en naar Zeeland gevluchte
Antwerpse burgemeester Marnix van Sint-Aldegonde gispte in zijn Trouwe vermaninge de velen die om hun bezittingen te bewaren weer rooms werden, en
ook Jeronimus van der Voort drukte zijn afschuw uit over hen die de huik naar de
wind hingen. In zijn bekend Refereyn van den droeven adieu van Antwerpen
blijft het bij droeve klachten over de vertrekkenden:
Hoe menich Adieu met omvanghende ermen
Suchtende omhelsing en kermen
Heb ick ghesien bedroeft met ooghen aen.
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Zelf zou hij zich in 1589 in Vlissingen vestigen, waar hij alweer factor werd en
zijn laatste leerdicht schreef: Het leven en sterven ben ick genaemt, in 1597 verschenen te Dordrecht en Rotterdam.
De uittocht – deze keer vooral naar Zeeland en Holland – was uitzonderlijk
groot, waarbij zowel religieuze als economische motieven meespeelden. Antwerpen viel van 80.000 inwoners in 1585 terug naar 42.000 in 1589. Men schat
het aantal Zuid-Nederlanders in de vrij gebleven gewesten tegen het einde van
de eeuw op 100.000 à 150.000, ten hoogste tien procent van de bevolking. Maar
in steden als Leiden, Middelburg en Haarlem vormden zij een meerderheid,
terwijl hun aantal in Amsterdam, Gouda en Rotterdam eveneens zeer aanzienlijk was. Godsdienstig, economisch, wetenschappelijk en cultureel valt het
belang van deze Zuid-Nederlandse immigratie in de steden van het Noorden
nauwelijks te overschatten.
Vele namen van uitgeweken Brabantse en Vlaamse dichters zullen in dit
hoofdstuk nog ter sprake komen. In vele gevallen sloten ze zich aan bij de lokale
kamers en waar ze talrijk waren, stichtten ze nieuwe: in Leiden, Haarlem, Amsterdam en Gouda. Figuren als Karel van Mander en Jacob Duym traden er op
als literaire grensverleggers. Dichters van de volgende generatie, kinderen van
Zuid-Nederlandse ouders, zullen zoals de Leidse coryfee Daniël Heinsius (geboren in 1580) hun Vlaamse of Brabantse wortels met fier gevoel in herinnering
brengen. Maar niet iedereen die vluchtte wilde de Spanjaarden ontwijken; de
vader van de in Keulen geboren Joost van den Vondel (geboren in 1587) was als
doopsgezinde al omstreeks 1582 uit het calvinistische Antwerpen uitgeweken.
De geschiedenis van de Zuid-Nederlandse immigratie in het Noorden is een
gecompliceerd gebeuren. Haar implicaties voor de literatuur van het Zuiden
worden bovendien vaak verkeerd ingeschat. Het imago dat deze na verloop
van tijd zou krijgen is veel minder het gevolg geweest van een intellectuele
aderlating dan van een gewijzigd cultuurpatroon dat onder invloed van de

contrareformatie was ontstaan en van het lagere statuut dat het Nederlands in
de Zuidelijke gewesten bezat.
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Katholiek humanisme
Ook nu overleefde de humanistische elite de wisseling van regime goed. Dat
werd uiteraard bevorderd door de terugkeer naar het Zuiden van Plantijn
(† 1589) en Justus Lipsius. Met zijn hart was de eerste nooit in Leiden geweest:
hij was al via de Frankfurtse boekenbeurs onderweg naar ‘huis’, nog voor
Antwerpen uiteindelijk was gevallen. Zijn laatste levensjaren waren niet zijn
beste: veel van zijn brieven uit deze periode zijn ondertekend vanuit ‘onze
vroeger zo florerende drukkerij’. Maar de activiteiten herstelden zich langzaam. Er kwamen nieuwe edities van Ortelius, Guicciardini, Kiliaan. Lipsius’
overgang naar Leuven (1591) werd, hoewel Leiden hem financieel verwende,
waarschijnlijk aangemoedigd door het getwist tussen orthodoxe calvinisten en
tolerante protestanten, waarbij hij steeds weer betrokken dreigde te raken.
Dousa weet het aan Coornhert, met wie Lipsius in conflict was geraakt over het
probleem van de houding die een vorst diende aan te nemen tegenover andersdenkenden. De Haarlemmer ging in zijn Proces van ’t ketterdoden fel tekeer tegen vervolgingen en had in de volkstaal zijn debat met Lipsius – die geloofsdwang door de overheid verdedigde – voor een ruim publiek opengetrokken.
Maar voor de Nederlandse letteren zou de teruggekeerde verloren zoon, die de
verkommerde Leuvense alma mater weer glans moest geven, geen noemenswaardige belangstelling meer tonen. Zijn nieuwe omgeving gaf daar trouwens
weinig aanleiding toe.
Van een ingrijpende betekenis was het feit dat humanisme en contrareformatie elkaar gingen aanwakkeren en aanvullen. Zeer representatief in dat opzicht was het optreden van de Antwerpse bisschop Laevinus Torrentius (Lieven
van der Beken), die jarenlang in het prinsbisdom Luik belangrijke kerkelijke
functies had vervuld en er zich een palazzo vol oudheden en boeken had laten
bouwen. Hij koppelde een grote pastorale gedrevenheid aan de studie der klassieke letteren en speelde een doorslaggevende rol bij de terugkeer van Plantijn
en Lipsius. In de Scheldestad werd door de benoeming tot stadssecretaris van
de Latijnse dichter en Houwaert-vriend Joannes Bochius, de traditie van de
ambtenaren-humanisten voortgezet. Deze Boghe verheerlijkte het nieuwe regime en was de ontwerper van de intredes van de aartshertogen Ernst (1594) en
Albrecht en Isabella (1599), evenementen die hij in het Latijn zou vereeuwigen
in pronkstukken van typografisch vakmanschap, vervaardigd in de drukkerij
van Jan Moretus, Plantijns opvolger. In diens fonds en ook onder de Antwerpse
prentenmakers ging de religieuze productie de humanistica domineren, mede
onder invloed van de jezuïeten, van wie de activiteiten het nieuwe samengaan

Literatuur in de volkstaal: vroomheid en geloofsijver
Toch lijkt in de jaren na de zogenaamde ‘reconciliatie’ de Nederlandse letterkunde in het Zuiden stil te vallen. Van der Noot, over wie wij na 1595 niets
meer zullen vernemen, zette in Antwerpen gewoon zijn lucratief geworden
dichtbedrijfje voort. Als overtuigd ronsardiaan ging hij zelfs zijn zo sterk nagestreefde moderniteit verliezen, want de Franse dichter van de dag was op dat
ogenblik al Desportes. De jonker bleef een beroep doen op de stadsfinanciën
en aarzelde daarbij niet het vorige bewind te bekladden, ook al had dat hem
herhaaldelijk gesteund. Maar een contrareformatorisch propagandist werd hij
hoegenaamd niet. De gezagsgetrouwe Houwaert werd dat evenmin. In 1594 liet
de Brusselaar nog twee dichtwerkjes drukken naar aanleiding van de komst van
aartshertog Ernst van Oostenrijk, die slechts een jaar landvoogd zou zijn. Het zijn
rederijkersverzen vol mythologische sier (poëterije) waarvan sommige al in het
huldegedicht voor Farnese voorkwamen: Houwaert op zijn Van der Noots dus.
Houwaerts publieke dichtersrol in Brussel was inmiddels overgenomen door
de door het nieuwe regime benoemde stadssecretaris Philips Numan, een geleerd patriciër. Diens lange leerdichten in rederijkersstijl Den spieghel der
menschen (1583, herdrukt in Dordrecht in 1595) en Den striit des gemoeds in
den wech der duechden (1590) staan qua vormgeving nog dicht bij Houwaert,
de leerdichter uit ‘Cleyn Venegien’. De allegorie, een tocht naar het kasteel van
de volmaaktheid, is gestoffeerd met bijbelteksten en heidense olympiërs. Opvallend is de pragmatische visie op het taalgebruik die in de opdracht ter sprake
komt. Numan blijkt geen voorstander te zijn van een principiële taalzuivering
op basis van ‘de groote feeste die sommige zijn makende van den eygendom
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van letterenstudie, wetenschap en geloofsijver krachtig bevorderden. In de
kringen van dat ‘nieuwe’ humanisme was de belangstelling voor de Nederlandse taal en letteren zelden ver weg. Die leefde in elk geval duidelijk in het
geleerde milieu van ondanks alles overtuigd rooms gebleven Gentenaren
waarin later de dichter Justus de Harduwijn zou opstaan. Velen van hen hadden in Parijs gestudeerd en waren vertrouwd met de Pléiade en de hellenisten
rond Dorat. Justus’ oom, de Gentse neolatinist en ‘poeta laureatus’ Maximilianus Vrientius, was niet alleen een groot bewonderaar van Kiliaans Etymologicum, maar zou later ook een Nederlands jezuïetenliedboek als Het prieel der
gheestelijcke melodie toejuichen. Zijn zwager en boezemvriend François de
Harduwijn, de vader van Justus, die een tijdje corrector was in de drukkerij van
Plantijn, schreef niet alleen Latijnse poëzie maar ook (verloren gegaan) werk in
het Nederlands, onder meer een vertaling van de Griekse lierdichter Anacreon.
Van der Noot liet hem optreden in een van zijn beste Ronsard-arrangementen: een joyeuze uitnodiging voor een vriendenfeest.

134

ende outheyt’ van de taal. Jammer voor Becanus! Trouwens: ontleenden de
Latijnse dichters ook niet graag woorden aan het Grieks? Het doel van de
Brusselaar is praktische verstaanbaarheid. Nagenoeg dezelfde houding zal
later Numans vriend Richard Verstegen aannemen. Bij deze laatste en ook in de
Sermoonen van Costerus gaat de veroordeling van moeilijk verstaanbare purismen bovendien een afkeer vertolken voor de vijand, in dit geval de Hollanders. Het zijn de voortekenen van een ideologische belading van het Hollands
als taal van de ketterij. Numan heeft zich vervolgens vooral verdienstelijk gemaakt als een vlot prozavertaler van typisch contrareformatorische genres als
heiligenlevens en ascetica. Hij was tevens de auteur van een vaak herdrukt mirakelboek over Scherpenheuvel.
Van de genres die vooral door toedoen van de jezuïeten het literaire aanbod
zouden beheersen, het geestelijk liedboek, de emblematiek en de polemiek,
vallen voor 1600 al enkele opmerkelijke aanzetten te signaleren. Anoniem verscheen in 1593 bij Rutger Velpius in Brussel een boekje met honderd disticha
over de christelijke leer (Wijsheyt der simpel christenen). Het zijn versjes van de
jezuïet Jan David, waarop deze later zijn zeer originele Christeliicken waerseggher zou uitbouwen, het eerste van de Nederlandse jezuïetenembleemboeken
(zie p. 295). Dit embleemboek verscheen pas in 1603, omdat Moretus om economische redenen verkoos eerst een door de auteur vervaardigde Latijnse bewerking uit te brengen, de Europees vermaarde Veridicus Christianus (1601).
Eveneens van David zou de aardige versvertaling zijn van de Visio Philiberti,
een middeleeuwse succestekst die in een droomverslag een twistgesprek weergeeft tussen een niet-gestorven lichaam en zijn ziel over de kwestie wie van beiden
schuld heeft aan de verdoemenis. De tekst verscheen in een klein gebeden- en
liedboekje, bestemd voor soldaten en samengesteld door Thomas Sailly, biechtvader van Farnese en hoofdaalmoezenier van de Spaanse troepen. Dit boekje
Verscheyden litanien tot ghebruyck des catholijcken leghers (Plantijn 1595) bevat
nog meer vertalingen van Latijnse middeleeuwse teksten. In de contrareformatorische literatuur zal de aandacht voor dit erfgoed een constante blijven.
In hetzelfde jaar 1595 ontpopte David zich ook als polemist met zijn eerste omvangrijke werk Kettersche spinnecoppe, een vermomde persiflage op Marnix’
Byencorf. In Keulen verscheen er zelfs een Latijnse vertaling van. Het fenomeen van de ketterij wordt in dit geschrift luimig vergeleken met het leven en
de activiteiten van een spin. Een geleerdere weerlegging van Marnix’ schotschrift zou volgen in 1600. Zowel in de Spinnecoppe als in deze Christelijcken
biecorf blijven de naam van Aldegonde en van zijn boek ongenoemd. Vreesde
men zozeer de kracht van het origineel? Overigens, mét Costerus werd David
voor zijn scherpe en soms hatelijke insinuaties door zijn oversten op de vingers getikt: de fouten van de tegenstrever moest je niet overnemen.

De literatuur in Holland op eigen wegen
Terwijl de literaire vernieuwingsbeweging in de door Spanje heroverde gebieden voorlopig tot stilstand leek te komen, gaven de politiek-maatschappelijke
veranderingen in het Noorden nu juist een extra impuls tot vernieuwing van
de literatuur in de moedertaal. In deze periode werd er de basis gelegd van de
economische en culturele bloei die – na 1600 – gecentreerd zou zijn in de relatief
sterk verstedelijkte en intern goed georganiseerde provincie Holland. Daar van zou Amsterdam steeds meer het centrum gaan vormen. De grootschalige
immigratie van Vlamingen en Brabanders, onder wie rijke kooplieden en vakkundige ambachtslui, maar ook schoolmeesters, drukkers en boekhandelaren,
droeg hiertoe in belangrijke mate bij. Het succes van de door Holland en Zeeland geleide opstand, in de jaren negentig bekroond door de militaire successen van stadhouder Maurits, versterkte uiteraard het ‘vaderlands’ zelfbewustzijn. Zoals gezegd (zie p. 123) beperkte zich dat echter meestal tot de eigen provincie. Maar de internationalisering van de handelsrelaties en van persoonlijke
contacten, en de toename van scholing en kennis gaven de Hollanders het zelfverzekerde gevoel dat zij in Europa gingen meetellen.
De ijver van Coornhert en Van Hout voor de zuivering van de moedertaal zou
onverminderd worden voortgezet. In 1582 kozen de Staten-Generaal officieel
voor het Nederlands als bestuurstaal, in plaats van het Frans. In stedelijke beleidsstukken werd de eigen taal al eerder gebruikt, maar nu gaf men hiermee ook
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Remde het nieuwe bewind de rederijkerskamers af, toch kreeg het aanvankelijk van menige kamer steun aangeboden. Dat deden op vastenavond van
1582 al de Kortrijkse Barbaristen met een spel over het bedrog waarin de reformatie vele goede mensen had gelokt. In Antwerpen verwelkomden De Violieren
en de veel kleinere Olijftack de landvoogd. De eersten bleven nagenoeg de hele
tijd actief en soms met steun van de stad. Alleen van de door de calvinist Van
der Voort geleide Goudbloem vernemen we niets. Maar in Brussel organiseerde De Corenbloem in 1601 een refereinwedstrijd waarvoor de Haarlemse kamer
Trou Moet Blijcken het winnend gedicht instuurde. Omdat van dit concours
geen enkele tekst is bewaard, valt de eigenlijke draagwijdte van de opgave niet
te achterhalen. Ze luidde: Dits van Brussel naer Jherusalem (het eeuwige leven?) den naesten padt. Duidelijk is in elk geval dat in de periode 1585-1600 de literaire présence van het Zuiden nagenoeg geheel verdwijnt en dat zowel
Noord voor Zuid als Zuid voor Noord op een vreemde in Jeruzalem gaat lijken. Het ‘padt’ leek gesplitst, al mag vóór de tijd van het Bestand (1609-1621)
deze beeldspraak beslist voorbarig heten.
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op landelijk niveau blijk van politiek zelfbewustzijn. Systematische ordening
en unificering van die taal, die zoveel verschillende bevolkingsgroepen moest
samenbinden, werd nu van politiek-cultureel belang. Deze taak zou in deze
tijd worden opgenomen door de Amsterdamse rederijkerskamer De Eglentier.
Binnen deze kamer ging Coornherts vriend Spiegel de bijzondere uitdrukkingsmogelijkheden van het vaderlandse ‘Nederduytsch’ tot het uiterste exploreren.
De door Coornhert nagestreefde morele scholing van de samenleving,
voortgezet door Spiegel, kreeg eveneens een vaderlands-Hollandse dimensie,
die in de decennia na 1600 nog werd versterkt. De door humanisten geschapen
‘Bataafse mythe’ maakte de Hollanders bewust van een eigen prijzenswaardige
morele identiteit, die berustte op de van hun Bataafse voorouders overgeërfde
deugden van eenvoud, eerlijkheid, vredelievendheid en vrijheidszin. Dit bewustzijn speelde altijd mee in de trots op de succesvol bevochten vrijheid en de economische expansie. Ook de Hollandse rederijkers droegen dit besef uit, naast
de vergelijking tussen de verlossing der Nederlanden van de Spaanse tirannie
en de uittocht van de joden uit Egypte.
De literaire productie van de Hollandse kamers bleef in het algemeen bepaald door de traditie. Ze bleven op hun wedstrijden als collectief met elkaar
wedijveren in oude versvormen en maten, hoewel de toename van het klassieke referentiekader en een zekere individualisering ook hier wezen op nieuwe
inzichten. Bovendien was men in Leidse en Amsterdamse rederijkerskringen
zeker niet onbekend met de nieuwe genres. Zo dateren de bewerkingen van
amoureuze klassieke oden en Franse en Italiaanse sonnetten door Spiegels
vriend Roemer Visscher waarschijnlijk al uit de jaren zeventig. Binnen diens
opvatting van de didactische functie van de dichtkunst pasten echter vooral
navolgingen van de moraliserende en hekelende klassieke genres, die hem
grote bewondering in de Leidse academische kring opleverden. In de jaren
tachtig drong binnen De Eglentier ook Van Houts pleidooi voor gebruik van
de jambische versmaat door. Daarmee werd in feite een ideaal van welluidendheid geënt op het streven naar realistisch, pregnant taalgebruik, zonder ‘poetrie’
en direct in dienst van de didactiek.
Na Van Houts pogingen om de Leidse rederijkers op te heffen naar een moderner niveau werden in de jaren negentig ook vanuit de jonge immigrantenkamers in Haarlem en Leiden impulsen gegeven tot vernieuwing. Om de
Vlaamse schilder-dichter Van Mander vormde zich in Haarlem een literair
netwerk waarbinnen de nieuwe lyrische genres en de metriek van de Pléiade
werden gehanteerd. Dit gebeurde nog vaak in combinatie met vormen van
fraaie verskunst in de traditie van De Castelein. In dezelfde tijd experimenteerde in Leiden zowel Jan van Hout als de Brabantse rederijker Jacob Duym met
nieuwe dramavormen.

Cultuurpolitiek van de Amsterdamse kamer De Eglentier
In de snelgroeiende handelsstad Amsterdam was de kamer De Eglentier een
belangrijke exponent van het cultureel-intellectuele leven. De magistraat voelde
zich in het begin van de jaren tachtig nauw betrokken bij de kameractiviteiten, wat kan blijken uit het buitengewoon lidmaatschap van een groot aantal
regeerders, die te boek stonden als ‘beminders’. In een latere terugblik op het
roemruchte verleden van de kamer (in 1649) zou Geeraardt Brandt een hele
lijst met namen geven. Zo’n aparte categorie van belangstellende liefhebbers
kwam ook wel elders voor. Geletterde kooplieden als Hendrik Laurensz.
Spiegel (1549-1612) en waarschijnlijk ook Roemer Visscher bepaalden de toon
binnen de Amsterdamse kamer. Ook zij behoorden tot de maatschappelijke
elite, evenals bijvoorbeeld Visschers zwager Cornelis Jacobsz. van Campen,
die in het tweede decennium van de zeventiende eeuw een hooggeacht bestuurder van de kamer zou worden. Van zijn werk kennen we echter niet veel
meer dan enkele nieuwjaarsgedichten uit de jaren negentig. Vlak voor Van
Campens dood (omstreeks 1638) zou Vondel hem in een gedicht eren als
psalmvertaler en nog in de jaren veertig werd hij om zijn vele deugden en zijn
daarop gebaseerde gezag binnen de kamer herdacht. Ook het werk van andere
dichters uit deze kring is nauwelijks bewaard. Wel staat vast dat een aantal leden
van De Eglentier zich inzette voor een cultuurpolitiek waarvan taal en literatuur
de pijlers waren.
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Tot kort voor het einde van de eeuw droeg de drukpers in het Noorden nog
nauwelijks bij tot de verspreiding van de nieuwe kunst. Wel werden er bundels
of plano-uitgaven met eenvoudige liederen uitgegeven, ten behoeve van gebruik binnen religieuze en sociale groeperingen, en ook verschenen er weer
enkele bundels met bijdragen aan rederijkerswedstrijden. Pas tegen 1600 werd
nu ook een aantal voorbeelden van nieuwe lyrische poëzie in druk verspreid,
soms in de vorm van drempeldichten bij niet-literair werk, maar ook in aparte
uitgaven. Behalve een paar geestelijke liedbundels van de doopsgezinde Van
Mander brachten uit het Zuiden afkomstige drukkers nu ook werelds literair
werk van hem op de markt. In Leiden werd een deel van Visschers schertsende
epigrammatische gedichten opgenomen achter een serie vertalingen van Horatius, maar in dit geval geheel anoniem. Twee jaar later publiceerde Duym hier
zijn eerste serie toneelspelen. Het merendeel van wat in deze laatste periode
van de zestiende eeuw werd geschreven, moet verloren zijn gegaan. Een klein
deel werd enkele decennia later alsnog uitgegeven, zoals Spiegels Hert-spiegel
(1612), meer werk van Visscher en poëzie van Van Mander en zijn kring.
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Taalbouw
Een geordende, effectief gehanteerde gemeenschappelijke taal was de eerste
voorwaarde voor onderling begrip en dus ook voor een literatuur die zich in
dienst stelde van volksopvoeding in christelijke ethiek. Woordenboeken waren
er al, maar een goede, functionele taalbeheersing veronderstelde ook scholing in
de drie vakken van het klassieke trivium: grammatica, dialectica en retorica.
Die vakken moesten nu onderwezen worden in het ‘Nederduytsch’, de Nederlandse tak van de volkstaal in het Duitse rijk. Aanzetten tot een Nederlands
trivium van de uit Antwerpen afkomstige Johan Radermacher hadden niet tot
een uitgave geleid, evenmin als Coornherts voorbereidingen tot een Nederlandse
grammatica. Onder leiding van Spiegel zette De Eglentier nu de schouders onder
het ambitieuze project dat de gewenste taalscholing mogelijk moest maken.
Men begon met de grammatica, die in 1584 in druk verscheen: de Twe-spraack
vande Nederduitsche letterkunst. Na overleg met taalbewuste medestanders
gaf Spiegel hierin regels voor spelling en uitspraak, voor (naar het Latijn gemodelleerde) verbuiging, vervoeging en prosodie. In dit laatste onderdeel wilde
hij voor lyriek Van Houts metrische eis wel overnemen: zesvoetige jamben met
afwisselend mannelijk en vrouwelijk rijm, maar voor toneelspelen gaf hij de
voorkeur aan het vrije vers. Zo zou men de spreektaal zo nauw mogelijk kunnen
volgen en ook gemakkelijk spreekwoorden kunnen inweven, die beantwoordden aan de voorliefde van De Eglentier voor samengebalde wijsheid.
De door de leiders van De Eglentier beoogde scholing vond in eerste instantie plaats binnen de kamer, waar de jongere leden in wekelijkse oefeningen getraind werden in de technieken van redenering en debat. In hun opdracht aan
de Amsterdamse magistraat herinnerden Spiegel en de zijnen de rederijkerskamers aan hun taak: als ‘ghemene scholen des Land-taals’ moesten zij niet alleen ‘rijmen’, maar deze taal ook ‘zuyveren, verryken ende vercieren’. De term
‘vercieren’ had Van Haecht ook al gebruikt in het voorwoord tot de editie van
het Antwerpse landjuweel. Maar de uitgave van de Twe-spraack diende vooral
om élke burger het instrument te verschaffen waarmee hij zijn taalvaardigheid
zou kunnen aanscherpen. Ook Coornhert was nauw bij het project betrokken.
In de voorrede van de uitgave herinnerde hij aan zijn eigen ijver voor taalzuivering, nu met het argument dat de meeste twisten en conflicten ontstonden uit
slecht en duister formuleren, waartegen deze grammatica een remedie moest
zijn. Coornhert had niets op de rederijkers van de kamer van zijn vriend Spiegel
aan te merken. Integendeel: in het voorwoord tot zijn Boethiusvertaling zou hij
zichzelf in 1585 zelfs een van de kamerbroeders noemen.
De Twe-spraack was opgezet als een dialoog-in-hoofdstukken tussen twee
kamerleden, Roemer (Visscher) en Gedeon (Fallet). In het eerste hoofdstuk
begroetten die elkaar met respectievelijk ‘Bon jours Neef ’ en ‘ghoeden dagh
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Cozyn’, en openden zo een discussie over bastaardwoorden en de eigenschappen
van hun moedertaal. Volgens Gedeon was het Nederlands van alle talen het
rijkst aan eenlettergrepige ‘grondwoorden’ (oorspronkelijke betekeniseenheden).
Daardoor had onze taal bij uitstek de mogelijkheid tot het vormen van nieuwe
(koppel)woorden (zoals ‘redenkavelen’). Spiegel zou die koppelingen rijkelijk
toepassen in zijn literaire werk.
Het boek werd als resultaat van collectieve studie gepubliceerd bij de Leidse
vestiging van Plantijn, in dit geval zonder exemplaren met het Antwerpse adres.
De uitgave werd dus niet toevertrouwd aan de enige Amsterdamse drukker
van dat moment, Harmen Jansz. Muller, of aan Cornelis Claesz., die vanaf 1582
als uitgever en boekhandelaar in Amsterdam werkzaam was. Muller zou wel
ander, traditioneel, rederijkerswerk uit de kring van de kamer uitgeven, zoals
nieuwjaarsliederen en De zeven spelen van die wercken der bermherticheyd (1591).
Zijn fonds bestond in het begin van de jaren tachtig nog voor een groot deel
uit devotionele literatuur, al bracht ook hij al gauw vertalingen van korte werken
van Erasmus en andere humanisten op de markt. Pas in 1588 verscheen bij
hem voor het eerst een klassieke tekst in vertaling: Ovidius’ Metamorfosen,
met een voorwoord gericht tot De Eglentier. De nieuwe – meest Zuid-Nederlandse – uitgevers en drukkers zouden in Amsterdam al heel kort hierna gaan
inspelen op de behoefte aan geleerdheid in de volkstaal.
Als vervolg op de Twe-spraack verschenen in 1585 en 1587 handboekjes voor
de dialectica (argumentatieleer) en retorica, die voor een veel kleiner publiek
bestemd waren dan de Twe-spraack. De doelgroep bestond in elk geval uit geletterden, die al in het Latijn in deze vakken waren geschoold en die de
Latijnse termen nu moesten leren vervangen door Nederlandse equivalenten.
Spiegel droeg het Ruygh-bewerp vande redenkaveling (Een algemene schets van
de dialectica) op aan de Leidse burgemeesters en de curatoren van de universiteit. Daarin pleitte hij voor niets minder dan het gebruik van het Nederlands
als ‘Moeder-taal aller ghoeder kunsten’ (dat wil zeggen: wetenschappen) in het
bolwerk van Latijnstalige geleerdheid. In een gedicht voor de ‘Kunstgheleerden Lezer’ bestempelde hij het als ‘zótte Tieranny’ dat toekomstige academici
hun vakken niet in het Nederlands onderwezen kregen. Dat had toch tot gevolg dat een gewoon mens niet zijn recht kon krijgen in zijn eigen taal en dat
een arts zijn vriend niet duidelijk kon maken wat voor ziekte hij had en welk
medicijn daarvoor gebruikt moest worden! Spiegel liet in dit boekje nu zelf
zien dat de argumentele basisprincipes, die net als die van de grammatica waren
gebaseerd op vergelijking en confrontatie met het Latijn, ook heel goed in het
Nederlands uiteengezet konden worden.
Spiegel gaf ook nog een berijmde samenvatting van zijn dialectica, die hij
– wat moeizaam in zesvoetige jamben gewrongen – richtte tot Jan van Hout.

140

Van deze mede-ijveraar voor het Nederlands hoopte hij steun te krijgen voor
zijn pleidooi tot democratisering van de wetenschap. Van Hout deelde Spiegels
streven zeker, maar resultaat had dat niet, want ook in de Republiek zou de
academische wereld tot het begin van de negentiende eeuw Latijnstalig blijven.
Wel is het mogelijk Van Hout geweest die Plantijn stimuleerde tot het uitgeven
van het Amsterdamse trivium en ook van ander wetenschappelijk werk in het
Nederlands. In zijn Leidse vestiging werden de twee delen van Waghenaers
Spieghel der zeevaert (1584-1585) gedrukt én een andere dialectica die in hetzelfde jaar als de Redenkaveling verscheen: de Dialectike ofte bewysconst (1585)
van Simon Stevin. Deze Brugse mathematicus en wetenschappelijke duizendkunstenaar had mede onder de indruk van de Twe-spraack grote waardering
voor het zuivere Nederlands gekregen. Zijn manuscripten van de andere delen
van een Nederlandstalig trivium, waaraan ook hij had gewerkt, gingen volgens
zijn zoon verloren. Ook in zijn Beghinselen der weeghconst (1586) en Burgerlick
leven (1590) sloot Stevin zich aan bij Spiegels opvatting dat het Nederlands
door zijn mogelijkheid tot samenvoeging van eenlettergrepige woorden bij
uitstek geschikt was als wetenschapstaal. Hij verving talloze vreemde vaktermen door nieuwgevormde Nederlandse woorden zoals ‘driehoek’, ‘hoogtelijn’
of de term voor zijn eigen vak, ‘wiskunde’. Maar hij introduceerde ook andere
woorden, die in het dagelijks leven nog steeds gebruikt worden, zoals ‘hoofdstuk’, ‘rechtsgeleerde’, ‘opschrift’, of ‘beginsel’. Stevin legde de basis van de Leidse
ingenieursschool, waar wel in het Nederlands werd gedoceerd, en hij leverde
persoonlijk veel diensten aan ’s lands waterstaat en defensie.
Spiegel sloot het Nederlandstalige trivium af met de Rederijck-kunst, een
retorica op rijm, die hij opdroeg aan alle rederijkerskamers en die hij in een
versje voorin aanprees aan de ‘Rijmers’ die de doeltreffende kunst van het
‘Rederijcken’ wilden leren. Die kunst werd allereerst omschreven als het vermogen om sierlijk – dat wilde zeggen: met gebruikmaking van adequate stilistische figuren en metaforen – te spreken en te schrijven. Maar zij leerde ook
gedachten overtuigend te presenteren, in overeenstemming met de humanistische, op Cicero gebaseerde retorica. ‘Rederijkers’, de door hem geïntroduceerde puristische term voor ‘retores’, omvatten in Spiegels opvatting een veel
grotere groep dan ‘rhetorykers’ of ‘retorisienen’, de van het Frans afgeleide
aanduiding van creatieve dichters.
In de Twe-spraack bleek ook hoezeer het Hollandse literair-taalkundige zelfbewustzijn gekoppeld was aan een algemener patriottisme. Gedeon herinnert
uitvoerig aan de ondernemingszin van de Hollanders in handel en nijverheid,
hun technisch vernuft in landontginning, visvangst en allerlei ambachten, en
hun goede burgerbestuur. Zelfs in de oorlog, die hun van nature vreemd was,
hadden de Hollanders bewezen hun mannetje te kunnen staan. Zouden deze

mensen niet in staat zijn om in hun eigen taal goed te spreken en doeltreffend
te argumenteren? Natuurlijk wel.
Omstreeks 1600 kon Spiegel de trots op de Hollandse handel geheel concentreren op zijn vaderstad Amsterdam, waarvan de schepen niet alleen de
Europese zeeën, maar nu ook de oceanen bevoeren. Dit deed hij in een gedicht
dat in 1614 opgenomen zou worden in de Nederlandse vertaling van de eerste
stadsbeschrijving van Amsterdam door Johannes Isacius Pontanus (1611). Stedenlof was een klassiek genre, dat in de zeventiende eeuw op ruime schaal beoefend
zou worden. Spiegel (die zelf goed meeprofiteerde van de economische bloei)
was een van de eersten die Amsterdam bejubelden:

De dichtkunst van Hendrik Laurensz. Spiegel
De hierboven geciteerde regels werden geschreven door een didactisch dichter
in hart en nieren. Die moest dus wel enig filosofisch tegenwicht geven tegen
zoveel enthousiasme over de materie. Spiegel eindigde dan ook met een stoïsche
verwijzing naar de gelukkige gemoedsrust van de ambitieloze mens, die slechts
bevrediging van eenvoudige levensbehoeften nastreeft en zich verre houdt van
wereldse beslommeringen:
Maer die in zulck ghewoel na slechte nodruft tracht,
Sghemoeds wellust veir’ boven s’lichaems goeden acht,
En siet (self onbesien) elck over t’hooft in rusten,
Hem sal als elck een sorght, vaack beter dichtens lusten.

Evenals zijn vriend Coornhert was Spiegel een moraalfilosoof die zijn belerende
literatuuropvattingen in de praktijk bracht in divers literair werk. Zo betoonde
hij zich een ondogmatisch, verdraagzaam christen in eenvoudige godsdienstige
liederen (zoals nieuwjaarsliederen en liederen op het Onzevader), meest in
goed Hollands zonder literaire versiering. In deze periode van voortdurende
theologische twist en de groeiende mogelijkheid om persoonlijk materieel gewin na te jagen wekte hij namens De Eglentier juist op tot onderlinge liefde en
eenvoud. Het ware geloof is het simpele geloof van een kind, zo schreef hij in
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O rijcke Korenschuer van’t volckrijck Nederland;
Met starck verbanden* hout, ghy hooghe huysen spant;
*verbonden
Niet vast ghegrond in Zand, maer op gehayde palen;
Waer de grond om ghekeert men soud int Bosch verdwalen.
[...]
Hier comen dickwil t’seffens* soo veel blancke seylen
*tegelijkertijd
Als daghen zijn int jaer, t’weeck grondich Y bepeylen.*
*door peilen onderzoeken

Portret van Hendrik Laurensz. Spiegel. Gravure door J. Muller in H.L. Spieghel, Hart-spieghel,
Amsterdam, C.D. Cool, 1614. Rechts: titelpagina van de eerste druk. De gravure beeldt Arion op
de dolfijn af, eronder regels uit de tekst.

het ‘Jubel-jaar-lied. Op: Simpelyk gheloven en weldoen’ (uit 1600). De religieuze
tolerantie die de Amsterdamse kamer uitdroeg, sprak eveneens uit de stukken
die Louris Jansz. voor de Haarlemse kamer De Wijngaertrancken schreef. In die
verdraagzaamheid onderscheidden zij zich van het antipapisme dat in deze
zelfde tijd opklonk uit nieuwjaarsliederen van de Leidse Witte Acoleyen.
Evenals zijn leermeester en oudere vriend Coornhert gebruikte ook Spiegel
het toneel als middel tot instructie. Maar zijn belangrijkste werk was zijn grote
moraalfilosofische leerdicht Hert-spiegel, waaruit ook zijn poëticale opvattingen duidelijk blijken.
Spiegel als dichter-filosoof
De Hert-spiegel (de titel van het handschrift, een apograaf) omvat zeven boeken, elk genoemd naar een van de muzen. De dichter moet het leerdicht al voor
een goed deel geschreven hebben voordat Coornhert zijn Zedekunst publiceerde, hoewel zijn tekst (onder de titel Hart-spieghel) pas verscheen in 1614,
twee jaar na zijn dood. De Amsterdamse uitgever Cornelis Dircksz. Cool zorgde toen voor een mooi boekje in pocketformaat, gezet in cursief.
Evenals Lipsius’ De constantia en Coornherts ethica was Spiegels boek een
product van het idealistische humanistisch denken: het bood een leidraad

Int midden vande Zee, en schrylings op een vis,
Daer ’t naaste schip te vyand, gheen lyfberging is,
Gherust en heel vernoecht, vrolyck te zinghen meugen
Die moet vast van ghemoed, in God, in deughd verheugen.

De leerling, die zich verheugde in zelfkennis en zielenrust, lijkt individualistischer en rationalistischer dan zijn leermeester Coornhert. In zijn visie dat de
mens zelfstandig het inzicht kan verwerven hoe hij wel moet leven, naderde
hij de opvattingen van Lipsius. Spiegels werk functioneerde nog in de achttiende eeuw als gedragsfilosofische leidraad. Zo zou het in 1726 met uitgebreid
commentaar worden heruitgegeven door de dichter Pieter Vlaming. Spiegels
gedachte dat deugd tot ‘lust’ leidt, paste toen mogelijk bij de herwaardering
van de Griekse filosoof Epicurus.
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voor het doorgronden van de eigen ziel. Ook Spiegel meende dat de mens van
nature het goede wil en alleen door ‘misverstand’ en kwade gewoonte het
schijngoede kiest. In zijn Hert-spiegel analyseerde hij het vermogen van de
mens om dank zij zijn rede binnen zichzelf waandenkbeelden en vooroordelen
te onderkennen en in de wereld rondom hem schijn van waarheid te scheiden.
Evenals zijn Haarlemse leermeester achtte hij dit vermogen van cruciaal belang om via deugdbetrachting op aarde de menselijke volmaaktheid te bereiken,
die gekenmerkt wordt door gemoedsrust. De vreugde die het bereiken van dit
doel met zich meebracht, noemde hij ‘lust’. Meer dan Coornhert onderging
Spiegel sterke invloed van de stoïsche opvattingen van zijn ‘deugdheld’ Socrates, die beschreven waren door Plato. Voor Coornhert was overgave aan de
goddelijke liefde de essentiële voorwaarde tot kennis van het goede (zie p. 99). In
Spiegels ogen vormden de reële menselijke ervaringen van oorzaak en gevolg,
in grondig zelfonderzoek getoetst aan de menselijke rede, hiervoor de kenbron. Zoals het in onze tijd werd samengevat: het ging erom ‘dat de mens zich
maatvol opstelt, zijn redelijk vermogen laat heersen over zijn begeerten, en
zich niet laat verleiden door de schijn der dingen. De alfa en omega zijn zelfkennis en zelfdiscipline’.
Een verhaal waarvan Spiegel veel hield, was de mythe over de zanger Arion.
Tijdens een zeereis was deze door de roofzuchtige bemanning van zijn schip
overboord gezet en vervolgens gered door een dolfijn, op wiens rug hij rustig
een lied aanhief. Spiegel had dit verhaal – zo vertelde hij in zijn Hert-spiegel –
met andere filosofische fabels laten schilderen op het orgel in de grote zaal van
zijn buitenhuis Meerhuyzen, aan de Amstel. Onder de titelprent van zijn boek,
waarin Arion opnieuw werd afgebeeld, zou de uitgever de regels uit de tekst
herhalen waarin Spiegel zijn lijfspreuk ‘Dueghd verhuecht’ had verwerkt:
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De poëticale opvattingen van Spiegel
In het begin van de Hert-spiegel stelde Spiegel vast dat men in Holland over
dezelfde mogelijkheden om in de moedertaal te dichten beschikte als in de
klassieke oudheid. Apollo en de muzen hadden zich sinds kort via Italië en
Frankrijk op ‘dees bolle [drassige] Hollands waterighe kust’ gevestigd. In het
vierde boek lokte hen daar in het vriendenkoor bij de Leidse burcht Jan van
Hout, die ‘dichts rechte maten’ had gevonden, en in het Haarlemse duin – de
nieuwe Parnassus – de deugdheld Coornhert. En nu was Amsterdam aan de
beurt om de poëzie in de moedertaal in ere te herstellen. Dat was een stap verder
dan de situatie in 1578, toen Van Hout in zijn rijmbrief Tot Cuenraet de Rechtere
alleen nog maar kon wijzen op Coornhert en enkele Zuid-Nederlandse dichters als ijveraars voor een zuivere moedertaal.
De muzen waren voor Spiegel vooral ethische drijfveren en evenals voor
Coornhert was poëzie voor hem allereerst een didactisch middel. Dit had hij
al duidelijk gemaakt door in het derde deel van zijn Nederlandstalig trivium
de ‘rederijck-kunst’, gebaseerd op de klassieke retorica, tot een essentiële vaardigheid van dichters te rekenen. In de Hert-spiegel lichtte hij zijn visie op dat
overtuigingsinstrument toe. Om tot morele waarheidskennis te komen – en
daar ging het ook bij hem om – distantieerde ook hij zich van het gebruik in
een Nederlands gedicht van mythologische, on-Nederlandse verbeelding, ‘logentaal’. Ook hij presenteerde zich als een schrijver die alleen uit de Nederlandse
taalbron putte:
Ons toelegh, waarheijds kund*, ook zede vorminghs deucht
int zielgrondeeren* is; wat ziel steurt, of verheught.
[...]
Op dees voet ik doorwroett ons grond-woord-rijke taal,
en mijd’ uijtheemsche pronck. kort valt mijn dicht, en schraal.

*kennis
*doorgronden van
de (eigen) ziel

Hij had de Parnassus in het Griekse Phocis (de ‘Phooxen mijterbergh’ met zijn
twee toppen) nooit beklommen en daar niet uit de bron gedronken die geslagen was door de hoef van de muzenhengst Pegasus, de bron die ‘’t botte volk
[tot] volmaakte dichters maakt’! Uitvoerige versierende poëtische verbeelding
– zoals bijvoorbeeld de omschrijving van het aanbreken van de dageraad als
het opstijgen van Tithons bruid Aurora van haar saffraankleurige bed – vindt
men inderdaad nauwelijks in Spiegels werk. Hij gebruikte echter wel eenvoudige metaforen als Apollo en de muzen om de dichtkunst aan te duiden.
In de Hert-spiegel gaf Spiegel een demonstratie van de bijzondere uitdrukkingsmogelijkheden van het Nederlands, die hij zelf wel bedoeld zal hebben
voor een selecte groep fijnproevers. Zijn experimenteel taalgebruik was name-

lijk veel minder toegankelijk dan de heldere betoogtrant van Coornhert. De
ongewone koppelingen van woorden – waartussen het verband niet altijd direct
duidelijk is – en de gedrongen, stroeve zinsbouw vormden zeker ook toen een
barrière voor gemakkelijk begrip. Voor vele lezers zullen echter Spiegels beschrijvingen van de Hollandse natuur, waarmee hij het merendeel van de zeven
boeken van de Hert-spiegel opende, verrassend nieuw zijn geweest: ze waren
een directe weergave van eigen waarneming. Deze evocaties hadden altijd een
morele betekenis, omdat ze de inleiding vormden tot de boodschap die hij wilde uitdragen. Als Spiegel vertelt hoe de weilanden aan de rivier, die in de winter onder water gestroomd zijn, in de lente weer opdrogen zodat er opnieuw
koeien kunnen grazen, dient zo’n beschrijving het daaropvolgende betoog
over de wisselvalligheid van het aardse leven.
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De toneeldichter Spiegel
In de Hert-spiegel sprak Spiegel als moraalfilosoof over de zelfontplooiing van
de individuele mens. In zijn ongepubliceerde toneelspel Numa ofte Amptsweygeringhe ging het over de mens die als mondige burger zijn verantwoordelijkheid in de maatschappij moet aanvaarden. Hoofdpersoon is de Sabijn
Numa, een bekende figuur uit de vroege Romeinse geschiedenis. Deze wijst in
eerste instantie het hem door Sabijnen en Romeinen aangeboden koningschap
over Rome af, omdat het zijn stoïsche ideaal van gemoedsrust bedreigt. Maar
uiteindelijk offert hij toch zijn persoonlijk belang aan dat van de gemeenschap. Dit
verhaal was eind zestiende eeuw voor niet-latinisten toegankelijk in de Vies des
hommes illustres (1559), de bekende Franse vertaling van Plutarchus’ geschiedwerk
door Jacques Amyot. In eenvoudige, zeer toegankelijke taal – heel anders dan die
van de Hert-spiegel – verwoordde Numa Spiegels ideaal van de bewust levende
mens, die zichzelf kent en die preoccupatie met vergankelijke zaken afwijst, omdat dit zijn doel om in alles wijselijk ‘middelmaet te houwen’ belemmert. Juist
omdat hij niet zelf naar enige persoonlijke macht streefde, was Numa de meest
geschikte persoon om het potentieel tweedrachtige volk in Rome te leiden.
Het stuk – in de vrije verzen die Spiegel in toneel voorstond – is niet precies
te dateren. Het kernprobleem erin is de relatie tussen het recht op zelfverwerkelijking en de sociale plicht, en de overtuiging dat de staat geleid moet worden door de meest integere mensen. Deze gedachte was vooral in de periode
waarin de jonge Republiek nog op wankele benen stond, zeer actueel. Het korte
spel was dramatechnisch alleen in zoverre nieuw dat het in bedrijven was verdeeld en dat erin alleen echte mensen optraden. Zoals in Coornherts komedies
dienden de scènes echter niet zozeer de uitbeelding van een geschiedenis, als
wel de argumentatie pro en contra een gesteld probleem, waarbij de hoofdpersoon zelf tot het juiste inzicht komt.
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‘Boertelijck’ schrijven: Pieter Roemer Visscher in De Eglentier
Veel toegankelijker dan Spiegels Hert-spiegel was het werk van zijn twee jaar
oudere kamerbroeder Pieter Roemer Visscher (1547-1620), een toegewijde medeijveraar voor dichtkunst in zuivere Hollandse taal. Visscher was een van de gesprekspartners in de Twe-spraack. In hun jeugd, waarin ze allebei grondig
klassiek gevormd waren, hadden Spiegel en hij al speelse gedichtjes gewisseld,
vaak over verliefdheid en vrijerij. Uit die tijd had Visscher een grote belangstelling voor de liefdespoëzie van Catullus overgehouden, die hij bewerkend
vertaalde. Ook schreef hij een serie amoureuze, petrarkistische sonnetten, voor
het overgrote deel bewerkt naar Ronsard, andere Pléiade-dichters en een enkele
keer naar Petrarca zelf. Maar zijn ware aard bleek toch uit zijn geestig-satirische
poëzie in de trant van de epigrammen van Martialis en Marot. Hij distantieerde zich dan ook nog meer dan zijn vriend van versierde, ‘mooie’ verskunst met
literaire pretenties. Anders dan Spiegel trok hij zich niets aan van metrische
regels, en bleef hij in de vrije Hollandse maat schrijven, ook toen hij al op de
hoogte kon zijn van Van Houts pleidooi voor de jambe.
Evenals Coornhert en Spiegel deed Visscher een beroep op het menselijke
vermogen om schijn en waarheid van elkaar te onderscheiden. In zijn ruim
tweehonderd regels tellend gedicht ‘’T lof van rethorica’ legde hij op lichtvoetige
manier uit wat voor hem het doel van dichtkunst was en hoe men dat kon bereiken. Allereerst, zo zei hij, kon hij zich niet opwinden over de discussie of
poëzie nu wel of niet iets wezenlijk anders was dan retorica: volgens hem ging
het alleen maar om een naamsverschil. Hij wilde daarbij best alle traditionele
lofargumenten op de dichtkunst aanvoeren, zoals het idee dat ze het resultaat
zou zijn van een goddelijke gave of inspiratie. Maar het enige essentiële voor
hem was dat zij de waarheid diende door ontmaskering van hypocrisie, corruptie en zelfzucht in alle lagen van de maatschappij. Alleen de retorica kon
ten behoeve van harmonie leren ‘alle dingh oordeelen met verstant en wijsheyt’. Met ‘boertelijck [schertsend] schryven’ deed zij volgens Visscher het
meest effectief een beroep op de kritische rede waarover ieder mens beschikte.
Door op simpele, ongeleerde (‘zotte’) wijze de wereld wijs te maken, kon de
dichtkunst zich op aarde vergelijken met Christus. Daarmee verwees Visscher
naar Erasmus, die tegen het einde van de Lof der zotheid diverse keren de brieven
van Paulus aanhaalt. Die had gezegd dat het God behaagd had de wereld door
de dwaasheid te redden, waarmee hij doelde op Christus, die deelhad aan de
goddelijke wijsheid en toch de vorm aannam van een onwetend mens. Wijsheid in de schijn van zotheid, in casu kinderlijke eenvoud, was ook een van de
argumenten waarmee Spiegel in een nieuwjaarslied uit 1580 de christelijke
retorica aanprees.

Nu wel op met vreuchden, ons kat heeft jongen,
Ick behoefde wel te wenschen om duysent tonghen,
Duysent pennen, en duysent verstanden wyselijck:
Want ick segh dat de Muts een soete neeringhe,
Teghen alle Philosophen meyningh en leeringhe,
Is wenschelijck, behaechelijck, goet en prysselijck.

Waardering voor Spiegel en Visscher in het Leids academisch milieu
In hun ijver voor een dichtkunst in de zuivere moedertaal vonden de geletterde
voortrekkers van De Eglentier niet alleen elkaar, maar ook de Leidse literaire
voorhoede. In 1591 deed de geleerde Janus Dousa, hoewel onder verontschuldigingen voor zijn onbedrevenheid, nu ook openlijk mee ‘aen den dans der
Duytscher Pierinnen [Hollandse muzen]’. Hij demonstreerde zijn dichterlijke
vaardigheid in het Nederlands in een berijmde voorrede tot Spiegels uitgave
van de middeleeuwse Hollandtsche rijm-kronijk van Melis Stoke, waarvoor hij
uit eigen bezit twee handschriften had geleverd. De kroniek gaf substantieel
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In twee komische tussenscènes van de Numa, die symbolisch naar Numa’s
toekomstige taak verwijzen, bediende ook Spiegel zich van zotte – hier symbolisch-komische – ‘boerterij’ die wijsheid kon genereren. Jaanke, een van
Numa’s knechten, moet in opdracht van zijn heer een steeds wegrollende wereldbol op een kruiwagen zien te vervoeren, en vervolgens een weerspannige ram
naar de stad brengen. Dat lukt uiteindelijk alleen door verstandig beleid. ‘Al
wat ons heer voorstelt is stichtelijck, oftschoon in t’ sot is,’ zegt Jaankes kompaan,
om te concluderen: ‘Dus boertich oeffent onse heer sijn verstant.’
Visschers lof op de ‘zotte’ dichtkunst die in onversierde huis-, tuin- en keukentaal schijn en waan doorprikt en de waarheid openlegt, sloot aan bij een
reeks paradoxale lofdichten die binnen De Eglentier werden geschreven. Het
paradoxale lofdicht was een bij de humanisten geliefd klassiek retorische genre,
waarin – serieus te overwegen – lofargumenten worden aangevoerd voor een
zaak die óf door iedereen óf door een aantal mensen als niet-lofwaardig werd
beschouwd. Het deed bij uitstek een beroep op scherpzinnig denkvermogen.
Coornhert was in 1567 begonnen met een ‘Lof van de ghevangenisse’. Hierna
werd de reeks voortgezet door Roemer Visscher in ‘Het lof van een blaeuwe
scheen’ (een blauwtje lopen) en ‘T’ lof van de mutse’ (de verliefdheid). Spiegel
prees vervolgens in ‘Het lof van dansen’ een zaak die de calvinisten zeer afkeurenswaardig vonden. In 1613 en 1614 zou Bredero het genre nog eens oppakken
in zijn ‘Lof van de rijckdom’ en ‘Lof van de armoede’. Welke verliefde zou zich
niet uitgedaagd hebben gevoeld door de stelling van Visschers ‘T’ lof van de
mutse’:
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voedsel aan het vaderlands gevoel van Spiegel en Dousa. Deze laatste was enkele jaren tevoren historiograaf van de Staten van Holland geworden en zette
zich ook in deze functie in voor de nationaal-culturele profilering van zijn vaderland. Maar behalve kennis van het vaderlands verleden leverde deze tekst
ook een voorbeeld van nog onverbasterd Hollands taalgebruik.
Al eerder had Dousa Visscher binnengehaald als een tweede Martialis.
Nadat de geestig-kritische dichter in Leiden – waarschijnlijk in 1578 – te gast
was geweest bij het fameuze driemanschap Dousa, Van Hout en Lipsius, wijdde
Dousa een van zijn Latijnse elegieën aan hem. Humanisten gebruikten de
klassieke elegie graag voor persoonlijk vriendschappelijk verkeer, evenals het
epigram of het epigrammatisch sonnet. Dousa zwaaide Visscher in klassiekLatijnse trant de uitbundige lof toe die deze in zijn ogen als Hollands dichter
in de satirische traditie van Martialis verdiende. De ‘stut van de vaderlandse
taal en lyriek’, die in Amsterdam handel en poëzie met zulke ‘felix Gratia’ (gelukkige, natuurlijke charme) combineerde, zou volgens hem Martialis overtreffen. Visscher zou daarmee de Franse dichters Desportes en De Baïf – die
ook epigrammen schreven – in de schaduw stellen en zelfs hemzelf inspireren
om in zijn eigen taal te gaan dichten!
Welk werk van Visscher Dousa omstreeks 1578 kende, is niet geheel duidelijk. Wel blijkt uit deze elegie dat hij evenals Van Hout poëzie als iets anders
beschouwde dan retorica en dat hij een zeer geringe dunk van de rederijkers
had, vooral van hun toneel. Hij hoopte zelfs dat hun spelen nog slechts spotlust zouden wekken en dat ze allemaal roemloos ten onder zouden gaan. De
geletterde Visscher rekende hij dus niet tot die groep. Op deze uithaal ging
Visscher in zijn vierregelig antwoordgedichtje niet in, maar hij merkte wel op
dat Dousa met al zijn lof ‘een onghevallich [gebrekkig] Waersegger, en een
goed Poeet’ was, dus iemand die de waarheid door zijn versierende inkleding
tekortdeed.
Voorlopig was echter alleen een kleine groep ingewijden via uitwisseling
van manuscripten op de hoogte van wat die vaderlandse poëzie van de door
Dousa zo bejubelde Visscher nu eigenlijk inhield. Maar in 1599 publiceerde de
Leidse boekhandelaar Jan Orlers zevenentachtig van diens gedichten: zowel uit
het Frans en Latijn vertaald als oorspronkelijk. Dit gebeurde zonder Visschers
medeweten, op basis van manuscripten die Orlers ongetwijfeld in handen had
gekregen via zijn oom Jan van Hout. Onder de titel ‘Genoechelicke Epigrammen ende Elegien’ nam hij ze – zonder Visschers naam te noemen – op achter
zijn nieuwe uitgave van Van Ghisteles bewerking van Horatius’ satiren
(Satyrae oft Sermones). De bundel bevatte ook nog enkele andere Horatiusvertalingen, waaronder twee van de epode ‘Beatus ille’, door Coornhert en de
Vlissingse dichter Abraham van der Myl. De indeling in klassieke genres, naar
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het voorbeeld van Neolatijnse en Franse bundels, plaatste de inhoud van de
hele bundel in de humanistische traditie. Visscher zou zijn gedichten later zelf
op zijn Hollands ‘Quicken’ en ‘Jammertjens’ noemen, te onderscheiden van
‘tuyters’ (sonnetten) en teksten met distantiërende aanduidingen als ‘tepelwerken’ (knutselwerk) en ‘rommelsoo’.
Het was een bescheiden uitgave voor een algemeen geïnteresseerd publiek
en daarom gezet in een gotische letter. In 1612 zou, opnieuw in Leiden, een
nieuwe publicatie van Visschers poëzie volgen, dan uitgebreid met drie langere
gedichten. Dit keer betrof het een fraaie oblonguitgave, die blijkens de uitvoerige inleiding en door het gebruik van romeinse letter en cursief bestemd was
voor de academische wereld. Hij diende, zo benadrukte de uitgever Paets, als
tijdverdrijf, maar ook om het verstand te scherpen. Tot die hersenactiviteit
daagde de titel T’ loff vande mutse, ende van een blaeuwe scheen, ontleend aan
de gelijknamige paradoxale lofdichten, speciaal jeugdige studenten uit. Visschers
satirische ‘quicken’ deden eveneens een appèl op vernuft en plezier in dubbelzinnigheid. Ook deze uitgave was anoniem, maar de inleiding van Paets waarin Dousa’s lofdicht werd geciteerd, verraadt wel inhoudelijke inmenging van
de auteur. Het kon voor ieder duidelijk zijn wie deze tweede Martialis was, en
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Titelpagina van de anoniem verschenen Leidse editie van Roemer Visschers T’ loff vande mutse,
ende van een blaeuwe scheen.

in welk literair milieu hij verkeerde. Als aanprijzing mat de inleider Visschers
afhankelijkheid van klassieke, Neolatijnse en Franse voorgangers breed uit,
hoewel hij diens metrische tekortkomingen niet verzweeg. Een van Visschers
epigrammen die in 1612 voor het eerst werden gedrukt, was gewijd aan ‘’t
Boecxken van Poësij deur Ian van der Noot’, waarmee waarschijnlijk diens
Poeticsche werken bedoeld werden. Visscher somde daarin een aantal namen
op van recente hervormers en vernieuwers, beginnend met Machiavelli, Calvijn
en Alva, die niet bepaald zijn sympathie hadden. Na de medicus Paracelsus en
de ontdekkingsreiziger Magalhaes was Van der Noots taak, zo meende hij, dat
de poëzie ‘van vaeck [slaap] niet soud blijven doot’. Hoeveel waardering drukte
hij in deze ironie uit?
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Traditie en vernieuwing bij Hollandse rederijkers
Intussen waren er in Holland buiten Amsterdam zeker nog wel dertig rederijkerskamers vaker dan incidenteel actief. Verschillende van hen manifesteerden zich ook nu bij bijzondere gelegenheden van politiek en sociaal belang en
tijdens wedstrijden. In Zeeland daarentegen leden de rederijkers onder de
sterke kerkelijke oppositie tegen hun openbare manifestaties. Zeeuwse kamers
werden ook niet uitgenodigd voor de vier interlokale wedstrijden die in de jaren
negentig in Holland plaatsvonden.
De kamers gaven in deze periode nog steeds blijk van een sterke sociale betrokkenheid. Ze bevestigden het groeiende Hollandse zelfvertrouwen in de
oorlog tegen Spanje en het besef van de eigen Hollandse identiteit. Hun manifestaties vonden plaats binnen de vertrouwde kaders, waarin echter wel verschillende nieuwe ideeën en uitdrukkingsmogelijkheden doordrongen.
Manifestaties ter verwelkoming van stadhouder Maurits
Toen stadhouder Maurits in 1594 de stad Groningen had ingenomen, werd
hem tijdens zijn terugtocht achtereenvolgens in Amsterdam, Alkmaar, Haarlem, Leiden en Den Haag een grootse ontvangst bereid, ondersteund door vertoningen van de plaatselijke rederijkers. De jonge Vlaamse kamer in Leiden, De
Oraigne Lelie, en de Amsterdamse Eglentier vergeleken Maurits op traditionele
wijze met bijbelse helden als Gideon en David, respectievelijk als overwinnaars van de Midianieten en van Goliath. Zoals al gezegd (zie p. 114) beschouwde men in deze tijd zulke parallellen als bekrachtiging van het morele,
door God gewilde fundament van de jonge staat. Namens de oude HollandsLeidse kamer De Witte Acoleyen namen de provincies, voorgesteld als jonge
vrouwen met een oranjeappel in de hand, het bevrijde Groningen in hun midden op. De Zuidelijke provincies moesten in boeien toezien.
Van Hout was in Leiden nauw betrokken bij de vertoningen van De Witte

Acoleyen. Deze kamer vertegenwoordigde de stad op een moderne wijze.
Waarschijnlijk op Van Houts instigatie haalde men daar Maurits in als een
Romeinse veldheer, met triomftekens als een ereboog en een obelisk. In dezelfde klassieke geest wilde Van Hout de stadhouder eren met een Nederlands
gedicht dat was gemodelleerd naar de Romeinse poëzie. Zo verwelkomde hij
Maurits met een ‘Onrijmich vreuchden-liedt’, een vroege, literair zelfbewuste
proeve van niet-rijmende, strikt metrische poëzie, met welluidende rijm- en
klankeffecten en stijlfiguren, zoals alliteratie, binnenrijm en woordherhalingen. De regels waarmee Leiden vol ongeduld de Prins van de andere steden
naar zich toe roept, blaken van Hollandse trots:

In Amsterdam zorgde Spiegel eveneens voor iets nieuws. Naast de bijbelse vertoning liet hij De Eglentier een heldenthema uitbeelden dat zowel klassiek als
eigentijds was. In een door hem bedacht tableau vertrapte Claudius Civilis, de
succesvolle verdediger van de zelfstandigheid der Bataven tegen de Romeinen,
een aantal Romeinse soldaten. Waar humanisten vroeger nog de nadruk hadden gelegd op het eervolle bondgenootschap tussen beide volken, kreeg nu de
vrijheidsstrijder Civilis alle aandacht. Diens verzet was immers direct vergelijkbaar met Maurits’ militaire optreden tegen Spanje. In feite beschouwden de
Hollanders zichzelf als directe nazaten van de dappere Bataven.
Wedstrijden in Leiden en Rotterdam
De stabilisering van de militaire macht van de jonge Republiek werd bevorderd door de internationale erkenning die zij in 1595 verwierf. Door de toen
gesloten alliantie met Frankrijk en Engeland nam haar zelfvertrouwen dermate
toe, dat zij hernieuwde pogingen tot vredesonderhandelingen vanuit de Spaanse
Nederlanden trots kon afwijzen als schijnheilig en onbetrouwbaar. Ook nu
vormden rederijkers weer een effectief propaganda-instrument in handen van
de regeerders.
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Nu dan, o Prince,
Het traech verbeyden scheurt.
Genouch gy zaegt, genouch,
Het schip-rijc Waterlandt;
Genouch de huysen hooch,
Tot aen des hemels vout,
Van d’Aemstel wijt; genouch
Veronens nae gebuyr*;
*nl. Haarlem naast Vrone (het huidige Sint-Pancras)
Tonsparich Sparens zants
De roose troenge laet*!
*Laat het rosse gelaat van het rijke Spaarnezand achter u
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Toen in 1596 de Leidse magistraat een loterij ten behoeve van het stedelijke
gasthuis voorbereidde, schakelden Jan van Hout en burgemeester Pieter
Adriaensz. van der Werf de Leidse Witte Acoleyen in om dit plan door middel
van een wedstrijd te ondersteunen. Het Leidse rederijkersfeest werd een
groots spektakel met een speciaal ‘zotten’-onderdeel, waaraan tien Hollandse
kamers meededen. Anders dan in 1581 in Delft werd er dit keer ook voorzien in
het traditionele toneelonderdeel, maar zonder dat hierin een vraag moest
worden beantwoord: men mocht een oud of nieuw toneelstuk naar eigen keuze
spelen. Het feest was weliswaar opgezet met een lokaal-sociaal doel, maar de
thematiek van de intrede en de refereinen dienden tegelijk een actueel landelijk-politiek belang. In de intrede – toegelicht in ‘balladen’ – werden het leven
en de terechte straf van allerlei historische tirannen in allegorische taferelen
uitgebeeld, terwijl de verplichte stokregel van de refereinen luidde: ‘Voor een
beveynsden paeys, een rechte crijch te prijsen is’ (Boven een valse, d.i. onrechtvaardige vrede valt een billijke oorlog te verkiezen). Dit mocht overigens – in
weerwil van Van Houts pogingen tot metrische hervorming – gewoon ‘in vrije
mate’. De kamers voerden allerlei gevallen van wreed en verraderlijk optreden
van de Spanjaarden aan voor een stellingname tegen vrede. Hiernaast moesten de gasten liederen leveren die specifiek tot armenhulp opwekten.
Aan de intrede deden meer dan honderdvijftig mensen mee. Vergeleken met
het Antwerpse landjuweel van 1561 was dat niets, maar voor de jonge republiek
was het zeker een indrukwekkend aantal. Ingebed tussen allegorische figuren
wisselden tirannen uit de klassieke oudheid – nogal eens Nero en Caligula – af
met beruchte vorsten uit de bijbel, zoals Herodes en de Egyptische farao’s. De
Goudse kamer beeldde de nog vrij recente moordpartij in Frankrijk op de
protestanten tijdens de Bartholomeusnacht (1572) uit. De Haarlemse kamer
Trou Moet Blijcken won met haar stoet de eerste prijs. Zij was dan ook uitzonderlijk fraai aangekleed, dankzij de zorg van de bekende Haarlemse schilder
Hendrick Goltzius. Het begin van de gedetailleerde beschrijving geeft al een
mooi zicht op de uitbeelding van de allegorische personages die voorzien waren
van vele zindragende attributen:
‘t’ Gemeen lands welvaren’, als een statich man, met zijn handen gesloten in de
boeyen der benautheyt: ende om zijn middel gebonden met een coorde van
armoede, dragende op zijn hooft een schipken, ende in d’eene handt een hamer,
als beteeckenende t’hantwerck ende in d’ander een ploechcouter.
‘t’ Leven der Tyrannen’, als een oorloghsvrouwe met een helmet opt hooft, daer
op stondt een mensch-verslindende draeck, ende dragende voor de pluym een
roede, als gods straffe, t’welck meest alle tyrannen geweest zijn, hebbende t’selfde
‘Leven’ twee vlogels [vleugels], genaemt ‘Eygen lust’, waer door het tot alle boos-

heyt gedreven wordt, hadde een rock aen beset met allerley verslindende beesten,
als leeuwen, wolven, draecken, slangen ende schorpionen, al van papier gesneden
ende daer op gepapt [geplakt].
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Met uitzondering van de spelen werden de meeste teksten nog in hetzelfde
jaar 1596 in Den lust-hof van rhetorica uitgegeven door Jan Orlers, die daarbij
al net zo eigenmachtig optrad als hij drie jaar later zou doen met zijn uitgave
van Visschers werk. Zeer waarschijnlijk kreeg hij de teksten ook nu via Jan van
Hout. De Witte Acoleyen waren erg ontevreden en zorgden zeer snel voor een
nieuwe uitgave. Die kwam nu uit bij Frans van Ravelingen, die de Leidse uitgeverij van zijn schoonvader Plantijn had voortgezet. De markt was kennelijk
nog niet verzadigd.
In 1597 voegde Maurits – zij het tijdelijk – Twente en de Achterhoek toe aan
de Republiek. Haar grondgebied vormde nu een aaneengesloten geheel. In
1598 organiseerde de factor van de Rotterdamse kamer De Blauwe Acoleyen, de
sinds 1581 nog steeds actieve Willem Jansz. IJselveer, opnieuw een wedstrijd,
nu weer alleen van refereinen. Opnieuw moesten de kamers het militaire en
vaderlandse zelfbewustzijn van de Hollanders onderbouwen, ook in moreel
opzicht. Acht kamers deden mee. De Amsterdamse Eglentier, die het ook al
had laten afweten in Leiden, was opvallend afwezig, en zou pas in 1613 weer
meedoen met een wedstrijd. Iets relatief nieuws was het optreden van twaalf
‘particulieren’, die voor een goed deel wel tot een kamer behoorden, maar niet
namens deze optraden. De individualiteit van de deelnemers werd onderstreept doordat nu bijna iedereen zijn bijdrage met een eigen zinspreuk of
naam tekende. In het Zuiden gebeurde dat al veel eerder. Onder de Dordtse
‘particulieren’ in Rotterdam was een vrouw, iets wat speciaal werd vermeld. Ze
droeg echter alleen maar een ‘schriftuurlijk’ referein bij. Dat is niet verwonderlijk. In protestantse kringen uitten vrouwen zich nu eenmaal juist in religieuze en stichtelijke poëzie.
IJselveer vroeg de kamers om drie refereinen te leveren: één op een ‘schriftuerlicke’ vraag, die inspeelde op de theologische debatten van die tijd (‘Hoe
sal den Leerling recht oordeelen van zijns Leeraers leer’), en twee ‘politique’
refereinen. Daarin moest de voortreffelijkheid van de Bataven boven de
Romeinen worden beargumenteerd, waarna ook nog in een lied ‘De Triumphe
der Bataviersche Helden’ zou worden bezongen. Dit alles weinig poëticaal
vooruitstrevend in ‘vrije mate’. IJselveer voerde het Bataafse thema terug op
het beroemde adagium ‘Auris Batava’ (voor het eerst gedrukt in de Adagiaeditie van 1508) van de Rotterdamse Erasmus, dat in sterke mate had bijgedragen tot de Hollandse trots op de eigen identiteit. Erasmus had namelijk de uitdrukking ‘een Bataafs oor’, waarmee Martialis botte en onbeschaafde mensen
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aanduidde, omgebogen tot een lofprijzing van de nakomelingen, de Hollanders.
Het adagium van Erasmus vond een weerklank in diverse antwoorden. Hij
had herinnerd aan het vriendschapsverbond tussen Bataven en Romeinen, maar
de rederijkers stelden de zachtmoedige, eenvoudige en niet-expansieve aard van
de Bataven juist tegenover de hoogmoedige agressiviteit van de Romeinen,
met name die uit de periode van de late republiek en het daaropvolgende keizerrijk. Evenals in de vertoning van de Amsterdamse Eglentier (in 1594) werden
de Romeinen nu gemakkelijk vereenzelvigd met de Spanjaarden, wier wrede en
tirannieke volksaard ook al breed-negatief was uitgemeten in de refereinen voor
de Leidse wedstrijd. Het over één kam scheren van Romeinen en Spanjaarden
was sterk bevorderd door het verhalende gedicht Milenus clachte (Antwerpen
1578) van Houwaert, dat juist in 1598 opnieuw in Dordrecht was uitgegeven
(zie p.72). Verschillende bijdragen aan de Rotterdamse wedstrijd verwezen
daarnaar. Alle deelnemers waren het erover eens dat de Hollanders, anders dan
de Romeinen, geen oorlog voerden omwille van eigen roem en eer, maar uit
zelfverweer en verdediging van de vrijheid.
Voor welke vrijheid men streed, daarover verschilden de meningen in Rotterdam. Dit was dan ook een bekend discussiepunt, dat de gemoederen nog
eeuwenlang zou bezighouden. Sommigen vonden dat het ging om de vrijheid
van geloof en geweten of de eer van Gods Woord, anderen stelden de vrijheid
van het vaderland en de onaantastbaarheid van de privileges voorop. Maar
voor iedereen stond vast dat het recente verleden tal van voorbeelden bood
om de Hollandse heldenmoed en opofferingsgezindheid – onderling en ten
opzichte van de andere provincies – te bewijzen. Een Haagse ‘particulier’ herinnerde daarbij aan de uitzonderlijke Hollandse prestaties op het gebied van
de zeevaart. Men was nog sterk onder de indruk van de avontuurlijke ontdekkingstocht die op Nova Zembla was gestrand en de succesvolle tocht naar
Oost-Indië, waarvan Houtman het jaar tevoren was teruggekomen.
De Rotterdamse teksten werden in het volgende jaar (1599) gebundeld in
Der redenrijke constlief-hebbers stichtelicke recreatie, voorafgegaan door een
opdracht aan de Rotterdamse magistraat. Net als in de inleidingen op de Delftse
en ook de Leidse bundel klonk hierin de herinnering aan de Antwerpse wedstrijd van 1561 door. De Rotterdammers verdedigden de kunst der ‘Rhetorica’
nog eens tegen aanvallen van buiten, deels met argumenten ontleend aan Van
Ghisteles Terentius-vertaling van 1555. Deze oude kunst prezen ze aan als ‘poety’
(een equivalent van ‘poesy’), die wilde stichten aan de hand van aanschouwelijke exempla of boertige esbattementen. De Eglentier zou het hiermee eens
geweest zijn. In het voorwoord van een Schiedamse wedstrijdbundel (uit 1604)
werd Van Houts stelling dat poëzie nu juist heel iets anders was dan retorica,
wél overgenomen. Maar die kwam toen uit de pen van een ontwikkeld extern

jurylid, die in zijn metriek en taalgebruik meer up-to-date was dan de factor.
In de praktijk waren alle rederijkers het erover eens dat hun werk, met zijn
‘vermakelijk nut’, in dienst moest staan van de zedelijke verbetering van de gemeenschap.

Rederijkerstoneel
Ondanks de strijd van de predikanten tegen het toneel bleven verschillende
rederijkerskamers in deze periode nog steeds spelen opvoeren, na toestemming van de lokale overheid. Op grond van archiefgegevens weten we dat in
elk geval de Haarlemse Pellecanisten en de Leidse Witte Acoleyen in deze periode
regelmatig optraden. In Leiden speelden De Witte Acoleyen en vanaf 1591 ook
de kersverse Leids-Vlaamse Oraigne Lelie steevast op de jaarmarkt bij de her-
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De oudheid als referentiekader
Zowel de Leidse als de Rotterdamse wedstrijdvragen lokten naast de gebruikelijke bijbelse voorbeelden exempla uit de klassieke – in casu Romeinse – of
vroegchristelijke geschiedenis uit. Men hield nog wel vast aan de traditionele
vorm der refereinen en een ‘vrye maet’, maar men wilde toch ook de suggestie
wekken dat men wat klassieke kennis betreft bij de tijd was. Marginale verwijzingen bij de teksten in Den lust-hof van rhetorica en incidenteel opduikende
namen van geschiedschrijvers en andere klassieke auteurs in de Rotterdamse
bundel gaven de indruk van een erudiet referentiekader. Veel van die kennis
zal echter in de praktijk niet verder zijn gegaan dan wat toen al – en in de volgende eeuw in nog veel ruimere mate – in de volkstaal was samengebracht in
gepopulariseerde en moraliserende geschiedenissen over gedenkwaardige
personen. Geliefd in dit genre waren De verscheyden lessen van de Spanjaard
Pedro Mexia. Dit boek werd in diverse talen vertaald en in 1587 in het Nederlands in Leiden gedrukt. Wel waren ook verschillende klassieke historische
teksten die borg stonden voor kennis van de klassieke geschiedenis in een
Nederlandse vertaling beschikbaar. Livius’ geschiedenis van Rome (tot keizer
Augustus), die al in 1541 in Antwerpen was verschenen, werd in 1585 in Holland in twee edities herdrukt, in 1597 gevolgd door een nieuwe, vermeerderde
Leidse uitgave. Voor het einde van de eeuw verscheen in Leiden ook Flavius
Josephus’ bekende geschiedenis van de joden. Blijkens inventarislijsten behoorden uitgaven van beide teksten in deze tijd tot het bezit van de Leidse
Witte Acoleyen. De Haarlemse kamer Trou Moet Blijcken bezat in 1610 een
Flavius Josephus. In de eerste decennia van de zeventiende eeuw zouden onder meer Nederlandse vertalingen van Plutarchus en de geschiedschrijvers van
de keizertijd Suetonius en Tacitus volgen, maar voor wie Frans kon lezen, lag
er al veel langer een ruime historische wereld open.
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denking van het ontzet. Soms zorgden ze op (de toen nog steeds gevierde) vastenavond voor een wagenspel. In Schiedam werd in het begin van de jaren negentig eveneens een gebeurtenis uit de plaatselijke geschiedenis – een episode uit
de zogenaamde Jonker Fransenoorlog – op het toneel gebracht.
Wanneer toneel stimuleerde tot goedgeefsheid, als uitdrukking van de christelijke liefde tot de misdeelde medemens, was dit heiliging van een omstreden
middel. Na de Leidse loterijwedstrijd van 1596 werd er in 1597 weer zo’n wedstrijd
georganiseerd door de Zandvoortse kamer, daarna ook in Schiedam (1603) en
– als een bijzonder luisterrijk feest – in Haarlem (1606). Bij die gelegenheden
speelde men respectievelijk ten behoeve van de wederopbouw van het tweemaal
door brand getroffen Zandvoort, voor een nieuw Schiedams weeshuis en ten
bate van het Haarlemse Oudemannengasthuis.
Van eerdere datum zijn de Zeven spelen van die wercken der bermherticheyd,
die in 1591 in Amsterdam werden gedrukt. Deze werden dat jaar waarschijnlijk
opgevoerd in het kader van een loterij – zonder wedstrijd – ten behoeve van de
uitbreiding van het stedelijke dolhuis. De Amsterdamse rederijkers waren verantwoordelijk voor de eerste zes, inhoudelijk nauw samenhangende spelen,
die handelden over de zes werken van barmhartigheid uit Mattheus 25. Het
zevende spel is ondertekend met de zinspreuk van de Haarlemse Wijngaert rancken. In de stukken ontbrak het niet aan kritiek op zonden als eigenliefde,
hoogmoed en gebrek aan christelijk geloof, soms met onmiskenbare toespelingen op situaties in de eigen stad. Op het laatst worden degenen die zich
egoïstisch hebben overgegeven aan weeldezucht, in het Laatste Oordeel verdoemd en de barmhartigen in de hemel opgenomen. De werken van barmhartigheid werden ook vaak in de schilderkunst uitgebeeld. In 1597 werd dit
onderwerp weer opgepakt door de Hoornse kamer De Rode Angieren, in een
antwoordspel op de Zandvoortse vraag ‘Hoe men Christum ter werrelt meest
liefde bewijsen mach’.
Toen tijdens de loterijwedstrijd in Leiden de deelnemers de kans kregen om
een oud of nieuw spel met een vrij onderwerp op te voeren, kozen de nietLeidse kamers alle de traditionele vorm van een klucht, esbattement of zinnespel. Alleen de teksten die door de twee Leidse kamers gespeeld werden, zijn
overgeleverd: het spel van de leidinggevende Hollandse Witte Acoleyen (in
handschrift) en de bijdrage van de nieuwe Vlaamse kamer De Oraigne Lelie
(gedrukt in Jacob Duyms Een spiegelboeck, 1600). Beide teksten onderscheidden zich van het gebruikelijke allegorische wedstrijdtoneel.
Het Leidse Loterijspel (1596)
Het spel van De Witte Acoleyen dat tijdens het Leidse feest in 1596 werd opgevoerd, is overgeleverd in twee handschriftelijke versies: één korte van de hand
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van de factor, landmeter-cartograaf Salomon van Dulmanhorst, en een langere
van Jan van Hout. Welke tekst het Leidse publiek kreeg voorgespeeld, is niet
zeker, maar Van Hout lijkt wel als de (belangrijkste) auteur beschouwd te
moeten worden. In zijn uiterlijke vorm had het Loterijspel in grote trekken nog
de traditionele structuur van een rederijkersspel, waarin in dit geval ‘Ware onderwysinge’ het laatste woord heeft. Vier personages zijn op zoek naar troost
in hun materiële ellende: een boer en een zeeman als positief te beoordelen
slachtoffers van tegenspoed, met naast hen een juridische pleiter en een alchemist die door hun eigen dubieuze praktijken in de penarie zijn geraakt. Die
vertellen achtereenvolgens hun levensverhaal. Van onderlinge discussie is
daarbij geen sprake, ook niet als zij met het Vlaamse Calleken – een van de vele
naar Leiden getrokken textielarbeidsters – raad gaan zoeken bij een onbetrouwbare woekeraar en een pandjesbaas die hun met valse beloften materieel
gewin voorspiegelt.
Het Loterijspel is geen argumenteel, op discussie gebouwd stuk. Gezien de
afwezigheid van handeling en verwikkelingen tussen de spelers lijkt het evenmin op een komedie à la Plautus, wiens stukken Van Hout toch goed kende.
Ook het gebruik van het vrije rederijkersvers, met versregels van soms heel
verschillende lengte, ging voorbij aan zijn pleidooi voor metrische verzen.
Blijkbaar bestond er toch een aanzienlijk verschil tussen theorie en praktijk
als het om het bereiken van een groot, aan de oude vormen gewend publiek
ging. Ook voor de zeer goed onderlegde Rotterdamse factor IJselveer was in
1598 inhoud belangrijker dan vorm.
Vernieuwend was het Loterijspel omdat de figuren geen allegorische abstracties waren, maar aan de werkelijkheid ontleende karakters, die elk getypeerd werden door eigen taalgebruik en gedrag. Heel levendig geportretteerd
is vooral de handige en behulpzame, recht-voor-z’n-raap-Vlaamssprekende
Calleken, die nauwelijks het hoofd boven water heeft kunnen houden in een stad
waar door de immigrantentoestroom de huishuren gigantisch zijn gestegen.
Wat dat betreft kan het stuk zich wel degelijk meten met de klassieke komedies.
Volgens de aanwijzingen vertegenwoordigen de vier troostzoekers de vier ‘staten’ van de wereld. Die verwezen naar de vier elementen: aarde (boer Bouwen
Aertvelt), water (de zeeman Steven Golvervliet), lucht (de pleiter Dignum
Lichtewint) en vuur (de alchemist Blasius ‘Puf int vier’) met hun onderling
tegengestelde eigenschappen. ‘Ware onderwijsinge’ wijst hen er uiteindelijk
op dat ze tevreden hadden moeten zijn met wat ze van God gekregen hadden,
zonder zich te beklagen over hun tegenspoed. Daarop verenigt het viertal zich
onder zijn supervisie in gebed, waardoor de elementen weer in de door God
gewilde harmonie worden samengebracht. Dat wilde concreet zeggen: in de
harmonische, goed bestuurde stad Leiden, waarvan de inwoners werden aan-
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gespoord om mild in te leggen in de loterij. Volgens de laatste interpretatie van
het spel verbeeldde deze opzet Van Houts idee dat het ware dichterschap de
harmonie in de kosmos blootlegt: hier niet door schoonheid van klank en
beeldspraak, maar door compositie. Bouwen Aertvelt, de deugdzaamste van
het viertal zoekers, beantwoordde ook aan het in deze tijd geïdealiseerde beeld
van de ‘natuurlijk’ levende boer, die niet meer verlangt dan wat de ‘natuurlijke’ mate aangeeft. Dit literaire ideaal, verheerlijkt in Horatius’ ‘Beatus ille’,
werd echter doorgeprikt door de beschrijving van de kommervolle werkelijkheid van Bouwens situatie.
Het eigenzinnige Loterijspel bleef qua opzet nog binnen een traditioneel
stramien. Het spel dat tijdens het Leidse loterijfeest door De Oraigne Lelie werd
opgevoerd, was qua dramaopvatting vernieuwender. De auteur was een van de
Zuid-Nederlandse immigranten die bijdroegen tot de nieuwe oriëntering op
de klassieke literaire genres.
Bijdragen tot literaire vernieuwing door Zuid-Nederlandse immigranten
Naast de oude Hollandse kamers presenteerden zich op het Leidse feest twee
nieuwe kamers waarin Zuid-Nederlandse immigranten zich hadden verenigd:
de Leidse Oraigne Lelie en de Haarlemse Witte Angieren. De Oraigne Lelie telde bij haar erkenning door de magistraat in 1590 al zestien leden en evenveel
‘beminders’. Het Zuid-Nederlandse aandeel in het literaire leven van het
Noorden zou van nu af aan sterk toenemen. Twee naar het Noorden uitgeweken auteurs versterkten in deze periode de beweging van literaire vernieuwing
die zich – op verschillende wijze – in Leiden en Amsterdam had aangekondigd.
Beiden profileerden zich als pleitbezorgers voor zuivere taal en verstechnische
discipline in uitgaven van hun werk, waaraan jubelende drempeldichten en
sonnetten van medefijnproevers voorafgingen. In 1586 vestigde zich in Leiden
de uit Leuven afkomstige ex-militair en toneelschrijver Jacob Duym, om daar
in 1591 aangesteld te worden als keizer van de Vlaamse kamer. Naar Haarlem
was al in 1583 de Vlaamse schilder-dichter Karel van Mander uitgeweken. Beiden
behoorden tot de lage Zuid-Nederlandse adel. Van Mander was als vervaardiger van het blazoen van De Witte Angieren in 1596 waarschijnlijk aanwezig bij
de Leidse wedstrijd, waarvoor Duym het spel Den spieghel der liefden schreef.
Het toneel van Jacob Duym
Zoals Van Hout zich opwierp als leidsman van De Witte Acoleyen, zo fungeerde
de eveneens klassiek gevormde Duym (1547-voor 1624) tijdens het Leidse loterijfeest in 1596 als supervisor van De Oraigne Lelie. Eerder had deze kamer al
zijn toneelspel Den spieghel der rechtvoordering (1592) opgevoerd: de dramatisering van een anekdote uit de bekende verzameling van de Romeinse ge-
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schiedschrijver Valerius Maximus. Nu in 1596 speelde men zijn Spieghel der
liefden, waarvoor hij opnieuw uit deze bundel had geput. In dit geval ging het
om de toegewijde liefde van een dochter die haar vader van hongerdood in de
gevangenis redt door hem de borst te geven. Het was een bekend verhaal, dat
– zoals bijna altijd het geval was met populaire motieven – ook vaak in de
schilderkunst werd uitgebeeld. Het was heel geschikt bij een loterij die aanmoedigde tot christelijke naastenliefde.
Dit soort exemplarische geschiedenissen over lotgevallen van reële mensen
hadden in Frankrijk en Engeland al eerder stof voor het nieuwe, realistische
toneel geleverd, dat gemodelleerd was naar het klassiek toneel. In de volgende
decennia zou dit ook in Nederland gebeuren. Een rijke bron vormden de novellen uit de toen heel populaire Histoires tragiques van Boaistuau en De
Belleforest (naar het Italiaans van Bandello) of die van Boccaccio. Die boden
een heel scala van gevallen waarin het aardse lot zich ten goede of ten kwade
keerde en waaruit zowel zedenlessen getrokken konden worden als morele
spiegels. In de ‘histoires tragiques’ – waarin de hoofdpersonen altijd van geluk
in ongeluk vervielen – waren dat meestal waarschuwingen om zich niet te laten
meeslepen door onmatige begeerten en hartstochten. Ook Duym benutte een
verhaal uit deze collectie voor zijn spel Den spieghel der eerbaerheyt, dat in
1595 tijdens de Leidse jaarmarkt werd opgevoerd.
Het begrip ‘tragique’ (tragisch) verwees naar het klassieke genre van de tragedie, te onderscheiden van de komedie. Iedere leerling van de Latijnse school
kende het verschil tussen deze twee dramatische genres uit het commentaar
van de vierde-eeuwse grammaticus Donatus, die in de gangbare Terentiusuitgaven was opgenomen. Dat gold dus ook voor Duym. In het Terentiuscommentaar werden komedies, die ‘woelig’ begonnen en rustig-blij eindigden,
gedefinieerd als spelen waarin gewone mensen optraden die gewone taal spraken. Ofwel: ze bevatten – in een fomulering van Cicero – een ‘spiegel van het
dagelijks leven’. In een tragedie, waarvan de hoofdpersonen hooggeplaatste en
verheven sprekende personages waren, verliep de handeling juist van rust naar
verwarring. Ook wees Donatus op een verschil in waarheidsgehalte van de
stof: in de tragedie was die meestal ontleend aan de geschiedenis, in de komedie
verzonnen. In de praktijk van het Latijnse schooltoneel kwamen figuren uit
beide genres echter naast elkaar voor.
Duym sprak zich in 1600 expliciet uit voor een nieuwe oriëntatie van het
Nederlands toneel. In Een spiegelboeck presenteerde hij toen zes van zijn ‘spiegel’-spelen – alle in vijf bedrijven – als nieuwe genres in de klassieke traditie:
‘op de maniere van’ een tragedie of tragikomedie. Die laatste tussenvorm behoorde tot de praktijk van het Latijnse schooltoneel en het toneel in diverse
Europese volkstalen. Duym lichtte dat toe als:

dat is van heerlijcke menschen, wiens bedrijf eerst droevich, doch de uytcoemst
blijde is.
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De ‘heerlijcke’ hoofdpersonen van twee van zijn drie tragikomedies zijn overigens mensen uit de middenklasse, wat meer op een oriëntatie op de komedie
dan op de tragedie wijst.
Een van de ‘spiegels’ in Een spiegelboeck was Den spieghel des hoochmoets:
de eerste Nederlandse bewerking van een tragedie van Seneca, de Troades. In
1600 werd dit drama – opnieuw tijdens de Leidse jaarmarkt – door de Vlaamse
kamer vertoond. Hierdoor kon het Leidse publiek kennismaken met een klassieke tragedieschrijver die buiten Nederland al beroemd was en wie nu ook
hier een zegetocht wachtte (zie p. 174). Uit de titel bleek al in welke richting
Duym het didactische potentieel van de Troades uitbuitte. Ook moest het publiek, dat de Trojeverhalen niet goed kende, tussen de bedrijven over de stof
geïnformeerd worden. Hiertoe liet Duym de ‘Dichtstelder’ eerst in de proloog
de voorgeschiedenis vertellen, uiteraard in een moreel-didactisch perspectief,
en liet hij hem toelichtingen geven op de plaatsen waar bij Seneca koren optraden. De Troades, de tragedie over de droevige lotswending van de Trojaanse
vrouwen na de val van hun stad, was toen Seneca’s beroemdste stuk. Het zal
door zijn onderwerp de slachtoffers van de oorlog met Spanje extra hebben
aangesproken. Vanaf het begin van het vierde bedrijf gaf Duym aan het spel
een eigen draai, onder andere door het te voorzien van een meer verzoenende
strekking. In zijn ‘Besluytreden’ gaf hij aan welke lessen allemaal uit de vertoonde geschiedenis te trekken vielen; daarbij spoorde hij zijn medeballingen
aan om lijdzaamheid op te brengen en van de nood een deugd te maken.
Wat hun formele opzet betreft waren Duyms toneelspelen overgangsstukken. In zijn uitbeelding van menselijke geschiedenissen, ‘klassiek’ verdeeld in
bedrijven, gebruikte hij zowel toneelfiguren uit het moderne Europese toneel
als elementen uit het rederijkerstoneel. In Den spieghel der reynicheyt modelleerde hij bijvoorbeeld de koppelaarster Celestina naar haar naamgenote in
een bekende Spaanse tragikomedie. Daarnaast liet hij allegorische figuren optreden in een ‘sinnekens’-rol – maar dan wel voorgesteld als dienaren, dus in
een reële relatie met de hoofdpersonen – of in komische tussenscènes, samen
met volkse figuren uit het schooltoneel. Met zijn moraliserende prologen en
epilogen sloot hij eveneens aan bij de rederijkerstraditie, maar door zelf als
commentator op te treden bracht hij ook iets nieuws.
Als verzamelwerk van één bij name genoemde auteur was de uitgave van
Een spiegelboeck in het Noorden een nieuw fenomeen. Dat besefte Duym heel
goed, toen hij het boek zelfbewust opdroeg aan de Staten-Generaal. In die opdracht en in zijn voorrede aan de lezer presenteerde hij zich als een gematigd

taalzuiveraar, die nog wat laveerde tussen oude en nieuwe verstechnieken. Hij
had in zijn stukken verschillende rijmschema’s verwerkt, altijd in telverzen,
meestal van twaalf of dertien lettergrepen met een cesuur in het midden, maar
zonder alternerend metrum. Zijn stelling dat dit alternerende metrum de
dichter te veel zou breidelen en dat dit zou leiden tot gewrongen wendingen
en moeilijk te begrijpen woorden, was waarschijnlijk niet meer dan de rechtvaardiging van een vroegere praktijk. Uit zijn volgende bundel toneelstukken
(Een ghedenck-boeck, 1606) zou blijken dat Duym zich dan bekeerd had tot het
jambische metrum, dat in Leiden het pleit praktisch had gewonnen. Ook
Jacob Celosse, die Duym in deze tijd opvolgde als artistiek leider van De
Oraigne Lelie, bediende zich hiervan.
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Karel van Mander: dichterschap op Zuidelijke leest
De Vlaamse schilder-dichter Karel van Mander was een van de lofdichters die
Duyms Spiegelboeck inleidden. Als rederijker en standgenoot van die andere
zelfbewuste dichters Houwaert en Van der Noot, had hij nog voor zijn verblijf
in Rome (van 1573 tot 1577) in het Zuiden een grote poëtische activiteit aan de
dag gelegd, maar in Haarlem vestigde de vluchteling zich allereerst als schilder. Pas in de laatste tien jaar van zijn leven wierp hij zich op als een veelzijdig
geleerd kunstenaar in de internationale geest van de renaissance.
‘Elc man rader’ (ieders adviseur) luidde een anagram van Van Manders
naam. Inderdaad was hij zo niet de mentor, dan toch een van de meest gezaghebbende woordvoerders van een groep mensen – overwegend Vlamingen –
die gezamenlijk wilden werken aan een Nederlandse dichtkunst op klassiek
niveau. Mogelijk waren ze daartoe al voor hun immigratie geïnspireerd door
de contemporaine Franse lyriek. Van Mander zelf was trouwens als dichterschilder bij D’Heere in de leer geweest. Zijn ‘Zuidelijke’ voorkeur voor mythologische en meerduidige allegorieën, onderbouwd met een neoplatonische
inspiratietheorie, bracht in het Noorden een literatuuropvatting in de praktijk
die aan Coornhert en Spiegel, met hun afkeer van ‘poeetsche fabrijcken’, niet
erg was besteed. Van Hout kreeg daarentegen in hem een belangrijke Nederlandstalige medestander voor zijn visie op poëzie als muzikaal-metrische verbeeldingskunst. De twee mannen ontmoetten elkaar waarschijnlijk persoonlijk
tijdens het Leidse rederijkersfeest van 1596. Er zijn anderzijds geen duidelijke
aanwijzingen dat Van Mander in discussie is getreden over de bezwaren van
Coornhert en Spiegel tegen dichterlijke versiering. Met het recuperatievermogen van de zelfverzekerden prees hij van de ‘vernuftige filosoof ’ Coornhert
zelfs de ‘sin-rijcke beduytselen’ (de zinrijke, mythologisch gestoffeerde allegorieën) die deze voor de tekenaar Maarten van Heemskerck had bedacht.
Als dichter manifesteerde Van Mander zich onder de zinspreuk ‘Een is

Groot haer verstandt / was in Musijcke,
Haer ghedicht stont gheplant
Al op maet elegant
Als nu in ’t landt / Die Rhetorijcke.

Deze aandacht voor poëtische kwaliteit zou nog merkbaar naleven in de doperse
liederen van de gebroeders Schabaelje en de doopsgezinde dichterskring van
de Rotterdamse dichter-schilder en Van Mander-leerling Abraham van Gherwen. Van Gherwen zou in de jaren twintig zijn dichtende broeders uitvoerige
instructies verschaffen over maat, ritme, rijm en spelling.
Ook inhoudelijk verrijkte Van Mander de liedcultuur van zijn geloofsgenoten. Hij voerde een bijbels-christelijke variant in van het klassieke bruiloftsdicht (epithalamium) en nog in 1613 werden aan zijn liedbundel De gulden
harpe zestien ongepubliceerde liederen toegevoegd, waarin herders op kerstavond de door Christus’ geboorte ingeloste heilsgeschiedenis bezongen. Onder
de titel Bethlehem, dat is het broodhuys voegen deze liederen zich gezamenlijk
als kerstzangspel in een oude Europese traditie.
In hetzelfde jaar waarin De harpe (1597) verscheen, zocht Van Mander voor
het eerst de pers als profaan dichter en bewonderaar van de klassieke literatuur. Gillis Rooman gaf toen in Haarlem zijn Ossen-stal en Landt-werck uit,
een berijmde vertaling van Vergilius’ Bucolica en Georgica. Met deze uitgave,
die hij opdroeg aan zijn vriend, de geleerde schilder Hendrick Goltzius, introduceerde Van Mander het in Nederland nog onbekende genre van de pastorale.
Het vertalen van klassieke dichters, in het voetspoor van Van Ghistele en
Pastorale scène met twee herders. Openingsprent van Karel van Manders vertaling van Vergilius,
Bucolica, dat is, Ossenstal, in diens Bucolica en Georgica, dat is, Ossen-stal en Landt-werck,
Haarlem, Gillis Rooman, 1597.
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noodich’ . Hij deed dat in Haarlem eerst binnen de kring van de Oud-Vlaamse
doopsgezinde gemeente en wel als schrijver van didactische en devotionele
schriftuurlijke liederen. Gillis Rooman, de uit Gent afkomstige Haarlemse stadsdrukker, publiceerde in deze tijd verschillende, nog vaak herdrukte doopsgezinde liedbundels, waaronder Sommighe nieuwe schriftuerlijcke liedekens (1593)
en de liederen van Soetken Gerijts. In 1595 bracht hij Van Manders liedverzameling Dat hooghe liedt Salomo uit en in 1597 De harpe, een bundel die vanaf
1605, toen de dichter al in Amsterdam woonde, uitgebreid werd tot De gulden
harpe. Via vele herdrukken zou deze bundel gedurende de hele zeventiende
eeuw een groot publiek bereiken. Zoals gezegd speelden geestelijke liederen
een zeer belangrijke rol in de gemeentelijke en huiselijke geloofspraktijk van de
doopsgezinden, niet alleen als zang-, maar ook als leesteksten. Van Manders
liederen waren speciaal geliefd wegens hun variëteit van strofe- en rijmvormen,
waardoor hij de bijbelse psalmzangers verbond met de rijmrijke ‘Rhetorijcke’:

Coornhert, was een belangrijke stap om de moedertaal – die hij nog het ‘rijmrijckste Vlaems’ noemde – te ontwikkelen, zo hield Van Mander zijn mededichters voor. Hij deed dat nu voor het eerst in (vijfvoetige) jamben. In zijn
eerdere versvertaling van de eerste twaalf boeken van de Ilias – naar het Frans –
had hij nog het telvers gebruikt. Die zou overigens pas in 1611 verschijnen.
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Van Manders literaire netwerk
De Vergilius-in-het-Vlaams was een literair manifest voor een moderne
dichtkunst in de lofwaardige zuivere moedertaal, zoals die ook in Frankrijk
was ontwikkeld. Van Mander wist zich hierin ook ook buiten zijn VlaamsHaarlemse kring door vele literaire geestverwanten gesteund. Met velen onderhield hij nauw contact. Zo stuurde hij bijvoorbeeld exemplaren van zijn
boek, vergezeld met een eerdicht – meestal een sonnet – aan de jonge Hoornse
dichter Cornelis Taemsz., aan de Vlissingse predikant en humanist Abraham
van der Myl, en ook aan Spiegel en drie andere leden van de Amsterdamse
Eglentier, onder wie de dichter-kunstkenner Jacques Razet. Van der Myl had
de andere klassieke lof op het landleven, Horatius’ epode ‘Beatus ille’, al eerder
in vijfvoetige jamben vertaald en leidde Van Manders uitgave nu zelfs in met
een vergiliaanse ‘Ecloga ofte Veld-dicht’. Taemsz. en hij waren toen al vroege
bewonderaars van de geleerde, protestantse Franse dichter Du Bartas. Van
Mander zou zich op zijn beurt door Du Bartas’ bijbelse epos La sepmaine ou
Création du monde (1578) laten inspireren tot zijn laatste werk, de postuum
verschenen Olijf-bergh ofte Poëma van den laetsten dagh (1609): eenentwintig
zangen in vijfvoetige jamben over het Laatste Oordeel.
De ijver voor taalbouw verbond Van Mander met De Eglentier, maar anders
dan Spiegel cultiveerde hij in de geest van de Pléiade zijn verbondenheid met
mededichters door het kunstenaarschap voor te stellen als gevolg van dichterlijke inspiratie. In zijn ogen kon zo’n bezieling alleen vaardig worden over diegenen die zich moreel hadden ontwikkeld. Die gedachte werkte hij in 1600 uit
in het allegorisch gedicht De kerck der deucht, een bewerking van Ronsards
omvangrijke Songe au Sieur de la Rouvière. Ronsard had hierin een moeizame
bergbeklimming verbeeld, die de dichter, geholpen door bovenaardse krachten,
uiteindelijk voert naar de tempel waar de stoïsche deugd zetelt. Van Mander
maakte er een vriendschapsgedicht van voor de Amsterdamse schilder-dichter
Cornelis Ketel, waarin hij eveneens hun gemeenschappelijke vrienden Goltzius
en Razet betrok. Hij plaatste het drietal daarin ruimhartig in Amsterdam – waar
Ketel en Razet woonden – op de Parnassus, een beeld dat hij met de deugdtempel verbond.
De eeuwwisseling in 1600 was in deze vriendenkring aanleiding tot druk
dichtverkeer. De verzen zouden in 1610 in de bundel Den Nederduytschen Heli-

Waer wil ick reysen doch, als ick my wel bedinck?
Myn Helikon zy slechs voortaen den witten blinck.

Dat wilde zeggen: het duin de Blinkert bij Haarlem.
Van Mander betoonde zich in dit gedicht opnieuw een kenner van de
Franse poëzie, in dit geval de ongedwongen briefachtige ‘épîtres’ van Marot,
die ook D’Heere al had nagevolgd, en de felle kritische ‘discours’ van Ronsard.
De adressaat De Hemelaer was een van de vrienden die naar Van Manders wens
een klassieke tekst berijmden. In 1612 zou van zijn hand een vertaling van Horatius’ Ars poetica verschijnen.
Geen land was volgens Van Mander als Holland zo rijk aan goede dichters,
‘Tijdt-rijck en hoogh geleert’. Ofwel: dichters die over genoeg vrije tijd beschikten om zich niet als brooddichters naar de smaak van het grote publiek te
hoeven richten en die zich ten behoeve van zichzelf en hun vrienden konden
wijden aan geleerde kunstbeoefening. In zijn nadruk op vriendschap en otium
(vrije tijd) als de belangrijkste elementen in het leven van een geleerd poëet
sloot hij geheel aan bij de geïdealiseerde zelfpresentatie van de humanisten.
Die verdoezelden nogal eens hun drukke werkbestaan, zoals Lipsius dat deed
in zijn autobiografie. Ook Van Mander moet veel tijd hebben besteed aan zijn
schildersvak, dat hem overigens in staat stelde zijn status van gefortuneerde
lettré te herstellen. Daarentegen waren veel ontwikkelden juist trots op hun
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con (zie p. 260) worden opgenomen. Ketel, die de zinspreuk ‘Deucht verwint’
voerde, reageerde in sonnetten op Van Manders hooggestemde vriendschapsgedicht. Hij wenste in dichtvorm Goltzius, aan wiens gezondheidstoestand in
De kerck ruimschoots aandacht was besteed, beterschap toe en wijdde weer
een ander sonnet aan zijn dertigjarige vriendschap met Gedeon Fallet, de gesprekspartner van Roemer Visscher in de Twe-spraack. De vredelievende Van
Mander richtte een lange rijmbrief, ‘Strijdt tegen onverstandt’, aan zijn vriend
J. de Hemelaer. Hierin keerde hij zich hartstochtelijk tegen de godsdienstige
onverdraagzaamheid, die hij tot zijn vreugde in Holland onderdrukt zag door
het wijs en rechtvaardig beleid van de regeerders. Waar Duym zich in Leiden
steeds als balling profileerde, beschouwde Van Mander op het laatst van zijn
leven Holland toch als zijn nieuwe vaderland, ondanks zijn heimwee. Dit gold
op den duur voor de meeste Zuid-Nederlanders. Het tweede belangrijke thema
van zijn rijmbrief was het dichterschap. Dit ontlokte hem de verzekering dat
de dichtkunst bij uitstek kon bloeien in dit land, waar rede en matigheid heersten, en dat hij zich alleen aan die Nederlandse poëzie wilde wijden. Van
Mander herhaalde hierbij weer de vaker geformuleerde gedachte dat de dichtersberg nu in Nederland stond:

vita activa in dienst van de gemeenschap. In 1603 zocht Van Mander het otium
op het huis Zevenberg in Heemskerk om er zijn Schilder-boeck te voltooien,
het werk waarmee hij beroemd zou worden. Hij was daar toen al een zevental
jaren mee bezig.
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Van Manders Schilder-boeck
Het monumentale Schilder-boeck, dat in 1604 in Haarlem uitkwam, bestrijkt
in zes boeken drie genres: het leerdicht, de kunstenaarsbiografie en het iconologische traktaat. Van Mander had met dit werk duidelijk literaire, kunsttheoretische, wijsgerige en ethische pretenties, waarvan niet de laatste bedoeling
de prestigeverhoging van de schilderkunst was. Dat kwam al direct tot uiting
in de titel van het leerdicht, Den grondt der edel vry schilder-const: de theorie
van de vrije en daarom verheven kunst. Het ging hier dus nauwelijks om technische instructie (die men van een goede meester kon verkrijgen) en evenmin
om een voorbeeldenboek, maar om de fundamenten van de kunst. Het gedicht handelt zowel over de eenvoudige beginselen als over de filosofische en
wetenschappelijke basis ervan, haar overeenstemming met de structuur van
de kosmos en de gevolgen die dat had voor de ethische en sociale aspecten van
het kunstenaarschap. Van Mander richtte zich tot leergierige schildersleerlingen én met subtiele literaire middelen tot kunstminnende erudieten. Aan hen
legde hij deze fundamentele evaluatie van de schilderkunst voor, in tegenstelling tot de ambachtelijke aspecten die in gildeverband genoeg aandacht kregen.
Met de dichterlijke vormgeving van Den grondt beoogde hij in het bijzonder
de jeugd : het rijm trok hen aan en maakte het makkelijker om de stof te onthouden.
In zijn voorrede liet Van Mander iets los over de geschiedenis van zijn versbeheersing. Toen hij aan het leerdicht begon, had hij nog onvoldoende verstand van het jambische metrum in de alexandrijn en de vraag rees of hij in
staat zou zijn om dit voldoende vloeiend te hanteren en tegelijk de leerstof
voor jongeren begrijpelijk te maken. Deze passage was aanleiding tot een
compliment voor Jan van Hout, de pionier van dit vers, en een bespreking van
enkele goede en minder goede voorbeelden hiervan. Hieruit blijkt wel dat
Van Mander inmiddels de ‘Fransche wijse en maet’ (niet alleen met de juiste
cesuur, maar nu ook met alternerend metrum) goed onder de knie gekregen
had. Voor zijn leerdicht koos hij de Italiaanse ‘ottave rime’: strofen van acht
regels met elk elf lettergrepen. Zijn rijmschema was daarentegen inheems en
correspondeerde met wat De Castelein de gewone ‘balade in achten’ noemde.
Ook de kunstenaarsbiografieën, verzameld in afzonderlijke delen over de
klassieke, de Italiaanse en de Nederlandse met de Hoogduitse schilders, beoogden de lof en de bevordering van de edele kunst. Ze zijn daarom wezenlijk
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verbonden met de structuur en de topiek van het lofdicht. Het idee om de levens
van Italiaanse kunstenaars, te boek gesteld door de Italiaan Vasari (uit 1550), in
het Nederlands opnieuw te beschrijven en ze met de biografieën van meesters
uit de klassieke oudheid en uit de eigen cultuur uit te breiden, voerde Van
Mander terug op zijn leerjaren bij Lucas d’Heere. Die was indertijd al met berijmde (en later verloren gegane) schilderslevens begonnen. Van Manders
grote voorbeeld was echter Vasari.
Van Mander ging oordeelkundig met zijn bronnen om. Voor zijn deel over
de kunstenaars uit de oudheid bestudeerdee hij grondig Plinius’ Historia naturalis, zowel in de grondtekst als in de Franse vertaling, waarbij hij nog vele
andere auteurs raadpleegde. Vasari’s Vite besnoeide hij met pedagogische bedoelingen tot morele exempla en verheerlijkingen. Pas in de laatste zeven, geheel
oorspronkelijke hoofdstukken over de eigentijdse Italiaanse kunstenaars, trad
als beoogde lezer weer de kunstliefhebber naar voren, die behoefte had aan allerlei technische gegevens over de werken zelf en hun lotgevallen. Hier toont
Van Mander zich niet meer als bloemlezer, maar als voortzetter van Vasari’s
kunstenaarsgids. Dat komt nog duidelijker tot uiting in de levens van de
Nederlandse kunstenaars: ze zijn enerzijds goedgestructureerde verhalen die
ter ere van de kunst vaak uitlopen op het citeren van lovende grafschriften en
gedichten (vaak berijmde vertalingen uit het Neolatijn), en anderzijds een betrouwbaar gedocumenteerde vraagbaak voor kunstliefhebbers, gebaseerd op
eruditie, juist gekozen zegslieden en een goede administratie. Niet voor niets
merkte Van Mander op dat Vasari het gemakkelijker had gehad dan hij, omdat
die veel informatie had gekregen dankzij de macht en het aanzien van de hertog
van Toscane.
De Levens zijn nu, als bakermat van onze kunstgeschiedenis, hét werk van
de schrijver Van Mander geworden. In de zeventiende eeuw waren het de
Wtlegghingh op Ovidius’ Metamorfosen en de Uutbeeldinghe der figueren die
tot tien keer toe in verschillende oplagen een herdruk haalden. Deze iconologische werken boden welkome sleutels om de klassieke mythologie en haar
symboliek op verschillende niveaus te doorgronden. Ze vormden tevens een
apologie van de ‘poeterij’, die in combinatie met fraaie verskunst (‘oorkittelingh’) en geïnspireerd dichterschap in de mens een harmonie teweegbracht
die niet wezenlijk verschilde van de verheugende, dat is gelukkigmakende
deugd, die – met gebruikmaking van andere literaire middelen – beoogd werd
door de nuchtere poëtica van Spiegel. Wie Ovidius’ verhalen voor ‘loghenen’
uitmaakte, was volgens Van Mander niet ‘scherptandigh’ genoeg om tot de kern
door te dringen. En die kern bezat een hoge ethische waarde.
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Vooraf
Gelooft men het ten onrechte of is een eeuwwisseling werkelijk een wondervolle
zaak, die steeds iets ongewoons brengt?

170

Met deze retorische vraag zette de jonge dichter Hugo Grotius zijn Latijnse
tijdsdicht Mirabilia in, waarin hij ter ere van de Oranjes de opzienbarende gebeurtenissen van het jaar 1600 bezong, in het bijzonder de slag bij Nieuwpoort.
Deze zege van de Staten, het hoogtepunt van een overigens weinig effectieve
campagne om de Vlaamse kust van Duinkerker kapers te bevrijden, kreeg
voor de opstandige provincies meteen een zeer hoge symbolische waarde. Nu
de vernuftige schansen- en stedenveroveraar Maurits van Nassau in staat was
gebleken ook een ‘echte’ veldslag te winnen, voelde de Republiek mét de fascinatie voor de eeuwwende sterk verhevigd haar successen aan: de ‘tuin’ van de
zeven provinciën was gesloten, met een ongeziene energie voeren de Nederlanders op alle wereldzeeën, de onafhankelijkheid leek definitief veroverd, de
welvaart veerde op.
Aan de Leidse universiteit, Hollands culturele uithangbord, ging een nieuwe
generatie van jonge academici deze bewustwording met het gezag van de academie uitdiepen en aanwakkeren. Vooral de wetenschappelijke vaderlandse
geschiedschrijving leek dé weg om de nog jonge Republiek te legitimeren: de oude
Batavieren die zich ooit tegen de Romeinen hadden verzet, waren herboren.
‘We zijn niet voor onszelf, maar voor ons land ter wereld gekomen,’ sprak Dousa
met het oog op deze bedrijvigheid Cicero na. Rond hem en Josephus Justus
Scaliger, zoon van de beroemde Italiaans-Franse literatuurtheoreticus Julius
Caesar Scaliger en sinds 1593 de rijkelijk betaalde, ‘collegevrije’ opvolger van
Justus Lipsius, hadden zich briljante studiosi geschaard, onder wie de jurist
Grotius, de filoloog Heinsius en de historicus Scriverius. Alle drie zouden zij
het hart aan een actieve beoefening van de letteren verpanden: ook de bonae
litterae (de schone letteren) dienden als bron van roem en deugd het vaderland. Dit engagement uitte zich in 1601-1602 in de introductie van een nieuwe
Latijnse tragediekunst van eigen bodem en in een steeds actiever wordende
interesse voor het dichten in de volkstaal. De openheid voor het Nederlands
was de Leidse humanisten overigens door pioniers als Van Hout, Dousa en Stevin
meegegeven. Wat aanvankelijk vaak amoureus gekleurd geleerdenamusement
was, groeide uit tot een luid klinkende academische ondersteuning van de
Nederlandse dichtkunst, zoals blijkt uit de door Scriverius principieel ingeleide editie van Heinsius’ verzamelde Nederlandse gedichten (1616). De geleerde,
Latijnse elite had gesproken. Ook in Leuven zou de neolatinist Puteanus in die
jaren aan de Nederlandse letteren een academische impuls geven.
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In Amsterdam zette de vernieuwing zich door in de kamers, in het bijzonder
in de al langer ‘progressieve’ Eglentier, getuige de rijmbrief die de jonge Hooft
tijdens zijn toer door Italië in 1601 vanuit Florence naar zijn kamerbroeders
schreef. De toenemende beheersing van de nieuwe poëzie, die zich niet alleen
naar de oudheid maar ook naar Italië en het contemporaine Frankrijk richtte,
versterkte het zelfbewustzijn van de culturele elite. Hun nieuwe dicht- en
theaterkunst mat zich ten aanzien van individu en maatschappij veelzijdig instruerende functies aan: moraalfilosofisch, nationaal, sociaal, politiek. Deze
idealen zouden zich in 1617 zeer uitdrukkelijk profileren in de oprichting van
de Nederduytsche Academie, een vooruitstrevend alternatief voor de oude
kamers. De instelling was bedoeld als een soort hogeschool die door middel
van openbare colleges en toneelvoorstellingen in de landstaal aan de leergierige
burgers van het spectaculair groeiende en bloeiende kosmopolitische Amsterdam instructie in de wetenschap en de ethica zou bieden. In het gespannen
klimaat van de politieke en religieuze twisten tijdens het Twaalfjarig Bestand
(1609-1621) kon de frank en vrij sprekende Academie nauwelijks enkele jaren
standhouden.
Intussen was het machtig uitdijende boek- en drukwezen belangrijke segmenten van het literaire leven gaan reguleren. Al kort na 1600 werden academisch amusement als de Leidse amoureuze emblematiek, of ontspannende
kamerrecreatie als het lied opgenomen in een circuit van concurrerende consumptieliteratuur, bestemd voor de jeugd, ook buiten Holland. Met meer en
meer nadruk presenteerden uitgevers individuele dichters aan de belangstellende markt. In de visie op en de praktijk van het dichterschap ontstonden
differentiaties tussen de geleerde, classiciserende en internationaal gerichte
auteurs en de later door Huygens ‘algemeen’ genoemde poëten: auteurs voor
het grote publiek die het metier of het discours van de moderne literatuur
minder goed beheersten. In een periode waarin nagenoeg alle sterren van de
zogenaamde Gouden Eeuw debuteerden, mag men deze laatste vaak veelgelezen
groep niet uit het oog verliezen, evenmin als de rederijkers uit de kleinere steden
en landelijke gemeenschappen. Deze laatsten leken zich aanvankelijk aan de
nieuwe dichttrant en de nieuwe genres aan te passen, om zich tegen de jaren
twintig in hun oude gewoonten terug te trekken.
Ook in het Zuiden deed zich tijdens het Bestand – daar ervaren als een verademing na 41 jaar oorlog – een literaire opleving voor, waarbij de uitgevers
het echter op het gebied van de toneelschrijfkunst en de profane dichtkunst
lieten afweten. Geleidelijk ging de door kerk én staat strategisch gepromote
contrareformatie er de literaire scène haast volstrekt domineren.
Grotius’ suggestieve vraag over de eeuwwende mag op het gebied van de
Nederlandse literatuur positief worden beantwoord. Vanaf 1600 hebben zich

tijdens de (overigens ideologisch zo roerige) eerste twee decennia van de zeventiende eeuw in het vrijgevochten Holland vele dichterlijke mirabilia voorgedaan.
En de doorbraak van het individueel dichterschap heeft deze ‘wonderlijkheden’
des te zichtbaarder gemaakt.

De nieuwe dichtkunst van de Leidse Helicon
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Aan de Leidse academie waren toespelingen op de naam Heinsius (Nederlands:
Heyns) als de Heynst (hengst) die als een moderne Pegasus met zijn hoefslag
de dichtersbron van de nieuwe Bataafse Helicon opende, niet van de lucht. In
een Nederlandse rijmbrief had een helderziende Dousa de jonge Gentenaar
– als Latijns dichter en aankomend graecus – al kort na de eeuwwende met deze
geestigheid in zijn kring verwelkomd. Petrus Scriverius vertolkte later met
hetzelfde beeld de literaire suprematie van Leiden. Hij deed dat in een geruchtmakend opdrachtsgedicht voor Heinsius’ Nederduytsche poemata, waarvan
op de titelprent ook al het gevleugelde paard was te zien. Pakte de universiteit,
als beschavingscentrum van de nieuwe staat, graag uit met haar geleerden als
prestigeobjecten, dan kwam binnen het raam van haar vaderlands-literair zendingsbewustijn daarvoor inderdaad Daniël Heinsius (1580-1655) bij uitstek in
aanmerking. Als student, eerst in de rechten (1598) en vervolgens in de letteren
(1600), trok hij de aandacht van Scaliger jr., die hem opleidde tot filoloog. Al
in 1600 verscheen zijn eerste teksteditie en twee jaar later mocht hij colleges
over Latijnse dichters geven; in 1605 werd hij bovendien hoogleraar Grieks, in
1607 bibliothecaris en in 1613 professor in de geschiedenis. Maar nog meer dan
zijn academische ambten zouden zijn geschriften hem in binnen- en buitenland een groot prestige verschaffen. En met het oog op de Nederlandse letteren
was hij in Leiden, de stad die hij ‘Apolloos liefste kint’ noemde, onbetwistbaar
de hoofdrolspeler.
Naar een klassieke tragedie van eigen bodem
De eerzuchtige stap van de jonge geleerden Grotius en Heinsius om tot roem
van het vaderland de klassieke tragedie nieuw leven in te blazen en deze door
hun Neolatijnse scheppingen zelfs naar de kroon te steken, illustreert treffend
het klimaat van intellectuele uitdaging en vriendelijke wedijver aan de Leidse
academie. Grotius’ Adamus exul (Adam in ballingschap) verscheen in de nazomer van 1601, Heinsius’ Auriacus sive Libertas saucia (Oranje of de verwonde
Vrijheid) in mei 1602, maar het treurspel was al eerder aan de universiteit opgevoerd. Heinsius lijkt van de hele onderneming de initiatiefnemer te zijn geweest
en zijn bijdrage maakte de grootste indruk. De behandeling van een nationale
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stof in de trant van het treurspelboegbeeld Seneca was ideologisch en literair een
voltreffer. Of zoals Grotius juichte: ‘Gent [Heinsius] overwon Córdoba [Seneca].’
Met de verheven onderwerpen, hooggestemde zedelijke strekking en stilistische
pretenties van deze tragedies beoogden de twee ambitieuze auteurs een opwaardering van het Latijnse schooldrama, dat onder meer in Leiden uit de ban
van calvinistische censoren moest worden bevrijd.
Heinsius beeldde in Auriacus de moord op Willem van Oranje uit. In de beste
Leids-lipsiaanse traditie en in het spoor van Seneca’s deugdheld Hercules portretteerde hij de Vader des Vaderlands als een ideale stoïsche vorst, die zijn
emoties door standvastigheid (constantia) in de hand weet te houden: door de
slagen van het lot wordt hij niet van zijn stuk gebracht. De opzet van het spel
stoelt geheel op de retorisch-dramatische praktijk van Seneca. Hiervan getuigen de los van elkaar staande scènes, die meer om uitbeeldingen van deugd en
ondeugd gaan dan om handelende personen in een naadloos aaneensluitend
verhaal. Voorts zijn er de sfeer van dreiging, het retorisch aangezette pathos,
de lange monologen en speeches, de sententies of aforismen, het vertoon van
eruditie, gezochte formuleringen en de kunstige toepassing van de klassieke
metra. Ook laat Heinsius, evenals menig classiciserend Nederlandstalig auteur
na hem, Furiën optreden en een geestverschijning, die – een taaie traditie in de
Nederlanden – nog verbonden is met een allegorische personificatie, in dit geval die van de inquisitie. Senecaans zijn ook de prospectieve ‘droomvertelling’,
waarin de geest van een gestorven familielid waarschuwt voor naderend onheil,
en de domina-nutrix-scène: de dialoog tussen een door emoties overmande
vrouw en haar voedster. Dit alles krijgt een neostoïsche lading en wordt becommentarieerd door de koren in een vrij losse structuur van vijf bedrijven.
Grotius koos voor zijn eveneens op senecaanse leest geschoeide drama geen
vaderlandse maar een bijbelse stof, wat ook veel waardering kreeg. Zijn minder
pathetische Adamus vertoont een rechtlijniger opbouw dan de Auriacus. Grotius
volgde Seneca naar de woorden, terwijl Heinsius dat veel meer deed naar de
geest.
De strekking van deze beide spelen beantwoordde aan de visie van J.C. Scaliger sr., die in zijn Poetices libri septem (1561) het doel van de tragedie had omschreven als zedelijke en politieke vorming en moraalfilosofisch onderricht.
Ook Scaligers definitie van de inhoud van de tragedie – voor een groot deel
gebaseerd op de laatklassieke Terentius-commentaar van Donatus, die ook
aan Duym al bekend was – stemde overeen met die van de senecaanse tragedies. Zij kwam neer op: hooggeplaatste personen, verheven taal, gruwelijke
gebeurtenissen en een ongelukkige afloop. Ook vonden de geleerde dramaschrijvers bij de gezaghebbende theoreticus een ondersteuning van hun voorkeur voor veelheid en verscheidenheid (copia en varietas) van rampzalige
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lotswisselingen en de emotionele reacties daarop. ‘Waarschijnlijkheid’ was een
heel belangrijke eis van Scaliger, maar dan in de zin van geloofwaardigheid
van het voorgestelde voor het publiek, niet een waarschijnlijkheid die afhing
van de logische, interne samenhang van de gebeurtenissen. Zo had Scaliger
evenmin als Seneca aandacht voor een hecht gestructureerde eenheid van
handeling. Wel sprak hij zich uit voor een zekere eenheid van plaats en tijd, en
bevestigde hij de rol van koren in de klassieke dramapraktijk.
De nadruk op afzonderlijke bouwstenen van het drama werd mede bevorderd door het retoricaonderwijs op de Latijnse school. Daar was de toekomstige
dramaschrijver immers getraind in speeches en debatten, in de mond gelegd
van fictieve en klassieke personages. Basisvoorwaarden voor de karaktertekening, inclusief het taalgebruik, waren de eisen van het decorum, bepaald door
status, sekse en leeftijd. Ze waren uiteengezet in Horatius’ bekende Ars poetica
waarin aankomende dichters enige retorische handgrepen meekregen om het
publiek efficiënt te boeien. Horatius bevestigde bovendien het klassieke dramaprincipe dat een geschiedenis niet vanaf het eerste begin moest worden afgebeeld (ab ovo), maar zich moest concentreren op de belangrijkste fase ervan,
die in het algemeen begon in het midden (in medias res). Zijn raadgeving om
geen ongeloofwaardige en weerzinwekkende zaken op het toneel te vertonen
zou in Nederland echter pas in de tweede helft van de eeuw in brede kring kracht
van gezag krijgen, toen de senecaanse tragedie terrein verloor.
De vaste voorraad beelden, thema’s en scènes in Seneca’s tragedies maakte
navolging gemakkelijk: eerst in Italië, Frankrijk en Engeland, zowel in het
Neolatijn als in de moedertaal. Ook in het Nederlandstalige ernstige drama
zouden veel senecaanse elementen nog lang geliefd blijven en dat in allerlei
combinaties met niet-klassieke elementen, zoals het optreden van allegorische
personages en een menging van toon door invoeging van scènes met komische
of anderszins luchtige figuren. De door Seneca getekende onheilssituaties hadden inhoudelijke aantrekkingskracht, maar kregen tevens een morele lading.
In de beginfase werd dit morele perspectief sterker aangezet dan Seneca zelf in
zijn drama’s had gedaan. Dat geschiedde in het licht van de gedragsethiek die
hij in zijn moraalfilosofisch werk had bepleit. Het tableau van bespiegelingen
over standvastigheid tegenover de wisselvalligheden van het lot (fortuna) en
de overwinning van ambitie en andere begeerten ten behoeve van de ware gemoedsrust waaierde dan gemakkelijk uit naar verwante motieven als de onzekerheid van een hoge positie, de tegenstellingen tussen het eenvoudige, zuivere
landleven en het gecorrumpeerde hof, de gelukkige harmonie in de staat, gewaarborgd door een wijze en rechtvaardige vorst, of de zielsverwantschap tussen
persoonlijke vrienden.
De twee tragedies van Heinsius en Grotius lieten in de Nederlandstalige to-

Duym in dienst van het Leids nationaal gevoel
De trendsettende Auriacus kreeg zowel Neolatijnse als Nederlandse navolgers,
die in het laatste geval kennelijk de politieke opinie wilden sturen. In Leiden
werd Heinsius’ treurspel direct opgepakt door Jacob Duym (zie p. 158), die
goede banden had met het universitaire milieu. Anders dan Heinsius wilde hij
zijn bewerking, Het moordadich stuck van Balthasar Gerards (de moordenaar
van Willem van Oranje), direct in verband brengen met de actualiteit. Daartoe
voegde hij, conform de rederijkerstraditie, een proloog en epiloog toe, waarin
hij de gevolgen van ‘Den ouden Spaenschen haet’ benadrukte. Ook voerde hij
de Prins niet meer op als een stoïsche deugdheld, maar als een martelaar voor
politieke en religieuze vrijheid. Het stuk verscheen samen met vijf andere
nieuwe spelen van Duym in het Ghedenck-boeck (1606), een inhoudelijk sterk
samenhangende bundel, waarin de auteur in retrospectief herinnerde aan de
rol van de Oranjes, de belegeringen van Leiden en Antwerpen en de inname
van Breda. Tot slot nam hij principieel stelling in de politieke discussies tussen
‘haviken’ en ‘duiven’ naar aanleiding van nieuwe pleidooien voor vredesonderhandelingen vanuit het Spaanse kamp. Duym, die als Zuid-Nederlander
vreesde dat de bevrijding van zijn land bij een spoedige vrede niet meer mogelijk zou zijn, was zeer uitgesproken voor de voortzetting van de oorlog.
Ingeleid door een lange reeks lofdichters, onder wie de Leidse hoogleraren
Heinsius en Vulcanius, de zeer geleerde Petrus Scriverius en de dichter Karel
van Mander, was Duyms bundel een demonstratie van het Leidse vaderlandse
gevoel. Dit werd onderstreept door niet minder dan zes grote politiek-ideologische opdrachten aan publieke persoonlijkheden en instanties. Eén was bestemd
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neelliteratuur op hun beurt sporen na. Grotius’ dramatisering van een bijbels
onderwerp naar klassiek-senecaans model zou voor de latere Nederlandse bijbeltragedie en in het bijzonder voor Vondel van grote betekenis worden. In 1608
zou Grotius nog een Christus patiens (de lijdende Christus) publiceren, in de
tijd dat Heinsius aan zijn al even senecaanse Herodes infanticida (Herodes de
kindermoordenaar) werkte.
Een groot bewonderaar van de Auriacus en zijn auteur was P.C. Hooft, die
later eveneens politiek-opiniërende vaderlandse historiestukken zou schrijven.
In 1610 stuurde hij Heinsius een lang en verheven lofdicht voor een verhoopte
tweede druk, waarin hij zichzelf bij de beroemde hoogleraar als dichter aanbeval. Uit de niet volledig bewaard gebleven tekst blijken vooral Hoofts bewondering voor Oranje en zijn fascinatie voor de vrijheidsstrijd. Ook zijn
Reden vande waerdicheit der poesie uit de periode 1610-1615 (zie p. 205) eindigt
met een lovende verwijzing naar Auriacus en Adamus exul. Tot de herdruk van
Heinsius’ Oranje-treurspel is het overigens nooit gekomen.
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voor stadhouder Maurits: voor de hele bundel en voor het eerste spel (Een
Nassausche Perseus, een allegorisch stuk op basis van de mythe van Perseus).
De andere opdrachten betroffen vier historiespelen en het allegorische actueelpolitieke drama Een bewys dat beter is eenen goeden crijgh, dan eenen gheveynsden peys. De titel van dit laatste spel herhaalde de refereinopdracht van
de Leidse rederijkerswedstrijd van 1596 (zie p. 152), die toen al inspeelde op
discussies over het al of niet sluiten van een vrede met Spanje. Nu dit debat
opnieuw volop gaande was, droeg Duym zijn spel op aan Oldenbarnevelt, aan
wie hij een vredessluiting dringend ontraadde. Niet dat dit hielp: de raadpensionaris zou negen maanden na het verschijnen van het Ghedenck-boeck aansturen op een bestand. Na Duym maakte in 1616 ook de Delftenaar Gijsbrecht
van Hogendorp nog een bewerking van de Auriacus, aangedikt met een overvloed aan morele instructie in christelijk-stoïsche zin.
Dat Duym zelf zich als Brabander toch ook zeer bij Holland betrokken
voelde, kan blijken uit het feit dat hij in 1606 samen met Scriverius een beknopte
geschiedenis van Holland publiceerde: Oudt Batavien, nu ghenaemt Holland.
Heinsius’ theorieën over dichtkunst en toneel
In 1603 hield Heinsius aan de Leidse universiteit zijn inaugurale rede over ‘De
dichters en hun interpretatoren’ (De poetis et eorum interpretatoribus). Het
betoog is een theoretische uitwerking van ideeën die onder de invloed van de
Pléiade al langer in de kring van Dousa en Van Hout leefden. Over de dichtkunst hield de nieuwe hoogleraar er andere denkbeelden op na dan Scaliger sr.
en de oudere voormannen van De Eglentier. Niet de retorische structuur en
functie bepalen voor hem het wezen van de poëzie, maar haar goddelijke herkomst, zoals die in de geïnspireerde dichter tot uitdrukking komt. Deze visie
gaat uit van een mythische geschiedbeschouwing. Alleen de dichter is met zijn
verbeelding in staat om de universele harmonie die in de gouden oertijd tussen
kosmos en mens bestond, opnieuw tot uitdrukking te brengen. Muziek, ritme
en het inhoudelijk en zedelijk gehalte van het dichtwerk brengen de samenhang van de kosmos in de menselijke ziel over. Verbeelding en inspiratie zijn
de beginselen; harmonie, schoonheid en wijsheid de vruchten. Dit ‘goddelijke’
concept van de poëzie zal bij verschillende dichters doorklinken. Vaak vond
het zijn expressie in de Helicon- en muzenverbeelding en het leefde niet alleen
in de Leidse kringen rond Van Hout en Heinsius of die om Van Mander, maar
ook bij Hooft en Vondel, die het geloof in hoge inspiratie echter verbonden met
een didactische opvatting van dichterschap. Het beeld van de nieuwe Hollandse
Heynst op de Helicon was kennelijk meer dan een hoffelijk naamspel: het
stond voor een literatuuropvatting.
Heeft deze theorie over de optimale lyrische expressie onmiskenbaar een

Dichten in de moedertaal
Grotius’ Parallelon rerumpublicarum (1602-1603), een slechts gedeeltelijk bewaard en pas in het begin van de negentiende eeuw gedrukt traktaat, dat de
zeden en gewoonten van Athene, Rome en Holland met elkaar vergelijkt en
duidelijk laat blijken dat Holland het beste overtreft van wat de oudheid heeft
te bieden, is een van de pittigste verhandelingen uit de sfeer van het nieuwe
Bataafse gevoel. Het geschrift, dat in het spoor van Stevin luid de loftrompet
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neoplatoonse achtergrond, rond 1610 zien we dat Heinsius zich in zijn dramaopvattingen naar Aristoteles wendt. Daarmee laat hij niet de ethische functie
van het theater los, maar wel de opvatting dat deze wordt bereikt aan de hand van
instructie op basis van retorische overtuigingstechnieken. Een ware koerswending ten opzichte van de Auriacus dus. De onderzoeker had de toneelauteur ingehaald. Heinsius’ verhandeling over de compositie van de tragedie
(De tragoediae constitutione, 1611) verscheen als toelichting bij zijn Latijnse
editie van Aristoteles’ Poetica. Het eerste doel van het treurspel is nu de loutering (catharsis) van de door het spel opgewekte emoties van medelijden en
schrik. Die worden tot een rationeel evenwicht gebracht en dat evenwicht is
dan weer de voorwaarde om de moeilijkheden van het leven aan te kunnen en
zedelijk juist te handelen. Het theaterbezoek is dus een soort therapie met zedelijke dimensies. De tragedie is de uitbeelding of nabootsing van menselijke
handelingen in een intrige waarin sprake is van een lotsverandering die gekenmerkt wordt door een plotselinge ommekeer (peripetie) en herkenning (agnitio). Deze lotswisseling kan pas medelijden opwekken als zij het gevolg is van
een morele fout van een hoofdpersoon die noch volledig goed, noch volledig
slecht is. Al de nadruk valt op de intrige of plot: de logische opbouw, de samenhang en de geloofwaardigheid waarmee de ene handeling uit de andere voortvloeit. Karaktertekening en fraaie bewoordingen met retorische bedoelingen
staan in dienst van de handeling. Alleen zij maakt de echte werking van het
treurspel uit.
Ging de tweede druk van Auriacus niet door, de rond 1608 geschreven Herodes
infanticida, een statisch senecaans drama, liet Heinsius in 1634 wél het daglicht
zien. Zijn voorstelling van Aristoteles’ theorie in 1610-1611 had inmiddels nauwelijks effect gehad op de Neolatijnse en Nederlandse toneelpraktijk, zelfs niet
op de zijne. Ook wie, zoals Hooft, de verhandeling kende en Heinsius hogelijk
bewonderde, kwam niet tot een echt begrip of toepassing van diens inzichten.
Ook Grotius niet. Pas in de jaren veertig zou met name bij Vondel sprake zijn
van een werkelijk inzicht in de aristotelische tragedie. Dat kwam tot stand
dankzij de intense contacten van de dichter met de Amsterdamse hoogleraar
Gerard Vossius.
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steekt over de Nederlandse taal, wijdt ook een beschouwing aan de geestelijke
ontspanning in sport en spel. Verreweg zijn beste recreatie, zegt Grotius, vindt
de Hollander in de dichtkunst, vooral in het puntdicht of epigram, de klagende poëzie of elegie en het toneel. Zelf zou hij pas veel later Nederlandse verzen
gaan schrijven en een dichter van het amoureuze – dé stof van de door hem
genoemde lyrische genres – zou hij nooit worden. Maar zijn beschouwing
tekent toch de geest waarin het Leidse humanistenmilieu over het dichten in
de volkstaal dacht: het ging om een vorm van tegelijk erudiet en geestig amusement, vaak gericht op de omgang van jongens en meisjes, maar ook bewust
strevend naar de evenaring van de antieke voorbeelden op zijn Hollands. Deze
voorbeelden waren in sommige kringen van de overigens gestrenge calvinistische universiteit al langer in trek. De talrijke uitgaven die de hoogleraarboekdrukker en schoonzoon van Plantijn, Raphelengius, er van klassieke
amoureuze dichters als Theocritus, Ovidius en Catullus op de markt bracht,
bewijzen dat. Zoals al eerder gezegd was Janus Dousa zelf een groot liefhebber
van de ook door zijn Franse vrienden gekoesterde Neolatijnse erotische lyriek
van Janus Secundus (1511-1536). Hij had die niet alleen nagevolgd, maar met
Van Hout ook in het Nederlands vertaald. Eenzelfde bewondering ging uit
naar de Franse petrarkisten.
Tegen de eeuwwende was dat petrarkisme in het Leidse studentenmilieu al
een vertrouwd literair idioom geworden. Zo publiceerde de arts Jacob de Vivere
(Viverius), een immigrant uit Gent, voor de studenten een lang propagandistisch lofdicht over de slag bij Nieuwpoort, waarin hij vindingrijk van het bekende discours van de amoureuze strijd naar de strijd voor het vaderland kon
overschakelen. In vloeiende alexandrijnen verhaalt een meisje breeduit de slag
als een vertroostend antwoord op de petrarkistische klachten van een jongen
die haar blijkbaar maar niet kan krijgen:
Dit Lof-verhael beghint met Minnewoorden soet
Om dat men het Jong volck soo eerst aenlocken moet.

Viverius’ Christelick lof-verhael laat duidelijk zien dat Heinsius’ vroege Nederlandse verzen op een trend inhaakten. De klachten van de student hadden later
evengoed uit diens pen kunnen vloeien:
Maer ghij sluyt u ghesicht: u lippen zijn ghesloten:
O liefde, ghij zijt soet; doch met veel gals begoten!

Treffende voorbeelden van zulke liefdeslyriek had Simon van Beaumont uit
Dordrecht geschreven, tot 1594 student in de rechten en later pensionaris van

Middelburg en Rotterdam. Dousa’s eveneens in deze trant dichtende zoon en
Scriverius waren vrienden van hem. Zijn pléiadistische sonnetten – hij dichtte
ook in het Frans – bevatten menige herinnering aan regels van Petrarca en illustreren het succes van de al lang aan de gang zijnde Leidse inspanningen om
de sonnetvorm gestalte te geven. Omdat de dichter deze privégedichten dertig
jaar lang in portefeuille hield, vielen ze, toen ze onder de titel Ionckheyt voor
een deel in de verzamelbundel Zeeusche nachtegael (1623) verschenen, niet
meer op (zie p. 317).

Zoek je wat liefde is, wat het is lief te hebben en de krijgsdienst van Cupido
te volgen? Kijk in dit boek en je zult het te weten komen. Het toont je de vreugden
en de tuin van de liefde. Kijk toe: vindingrijk is de hand van de graveur.
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De liefdesemblematiek: van recreatie tot negotie
Een origineel product van lichtvoetig Leids literair tijdverdrijf was de liefdesemblematiek. Jonge academici legden verzamelingen aan van Cupido-voorstellingen en voorzagen die van epigrammen, geïnspireerd door het petrarkisme
en de klassieke liefdeslyriek. Het lijkt op een Noordelijke variant van de amoureuze praat- en pandspelen in de Italiaanse renaissancesalons, de zogenaamde
giuochi d’amore, of van boekjes met geïllustreerde amoureuze verzen, zoals
De la Perrières Les cent considérations d’ amour (1554). Wat is liefde, hoe ontstaat en gedijt ze, wat zijn haar gevaren en vooral haar kwaliteiten? Een nietgenoemde ‘liefhebber’ – was het Scriverius van wie we het verhaal vernemen? –
had uit de bestaande ernstige bundels een reeks emblemata over het thema geselecteerd en daarbij Cupido-plaatjes laten ontwerpen door de begaafde artiest
Jacques de Gheyn ii. Die werden, alle cirkelvormig, op plaat gebracht en van
randschriften voorzien: bovenaan een wat langere Latijnse sententie – drie ervan
dragen de naam Grotius – en aan de onderkant een Frans of Italiaans motto.
Maar tot een boekpublicatie kwam het pas nadat Heinsius bij elke prent een
achtregelig Nederlands vers had geschreven en het geheel van vierentwintig
emblemata inleidde met een lang en leuk opdrachtgedicht aan de Hollandse
meisjes. Hij deed dat onder de schuilnaam Theocritus a Ganda, waarmee hij
meer prijsgaf dan zijn Gentse herkomst: ‘Theocritos’ is niet alleen Grieks voor
‘Daniël’, maar tevens de naam van een van de voornaamste vertegenwoordigers
van de speels-amoureuze alexandrijnse dichtkunst in de geest waarvan de gedichten zijn geschreven. Een genreaanduiding werd blijkbaar niet meteen gevonden. Als titel fungeerde een Latijns kwatrijn in de trant van Ovidius, de
minnedichter die in de militair georiënteerde samenleving onder keizer
Augustus de dartele peripetieën der liefde keer op keer als een krijgsdienst had
durven voorstellen. Quaeris quid sit amor [...]:
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De bundel werd zonder jaartal in 1601 gedrukt door Herman de Buck in Amsterdam, vermoedelijk voor rekening van de uitgever Jan Matthijsz. en kreeg vanaf
de derde ongedateerde editie een genrenaam: Emblemata amatoria.
Quaeris werd gelanceerd als een cadeauboekje voor verliefden, net als het
liedboek Den nieuwen lust-hof dat het duo De Buck en Matthijsz. het volgende
jaar op de markt bracht. De bundel was dus meer dan een emblematische bron
voor amoureuze gemeenplaatsen of loci communes, verzameld vanuit een mannelijk standpunt. Op de voorpaginaprent was ruimte gelaten voor namen, wapens of deviezen. Daarmee zat het genre van meet af aan in het boekjescircuit
van de uitgaande en vrijende jeugd. De interesse (én de onderlinge concurrentie!) van de Amsterdamse drukkers was navenant. Herdrukken volgden elkaar
snel op en ook navolgingen, waaronder de Antwerpse van Vaenius uit 1608 en
die van Hooft uit 1611 de belangrijkste zijn. De steeds toenemende meertaligheid
van de bundels was wellicht in de eerste plaats een demonstratie van de verrijking
van een thema door variatie, maar dat zij ook de commercie goed uitkwam,
hoeft geen betoog. Cupido’s verschijning in elk embleem gaf de plaat- en leesboekjes bovendien de aantrekkingskracht van een soort stripverhaal. En door
hun oblongformaat kon je er, zoals dat ook met de chiquere liedboeken het
geval was, met zijn tweeën tegelijk in kijken. De facto dienden de bundels als
handboekjes in het amoureuze verkeer en dito taalgebruik.
Maar ook qua toon was het Leidse Quaeris een trendsetter. Picturaal en
poëtisch heerst er de concetto: spitsvondige verbeeldingen in de stijl van de
speelse hellenistische liefdespoëzie, de badinerende Ovidius, de klagende Petrarca en diens Franse navolgers, zoals Maurice Scève en de Pléiade. Het vertoog is
én bezwerend én relativerend. De meisjes moeten met de kracht van emblematische argumenten voor de liefde worden gewonnen. Die is een natuurwet
waaraan niemand ontsnapt. De vrouw moet dus het verdriet van de minnaar
lenigen. Anderzijds houdt milde humor er passie en pijn in de hand. Van directe,
betuttelende moralisatie is amper sprake. De achtregelige versjes van Heinsius
klinken als petrarkistische lamenti: paradoxaal geformuleerde klachten van
gekwelde minnaars, meestal in de ik-vorm. Maar tegelijk beogen ze niet zelden daarmee grappig contrasterende effecten. Een klagende sonnetregel van
Petrarca wordt in de mond gelegd van een in een val gelokt muisje en een
dorsende Cupido illustreert Ovidius’ raadgeving Perfer et obdura (‘Taai volhouden’) op grond van de overeenkomst tussen de Latijnse woorden tribulatio
(ellende) en tribulum (dorsvlegel). Op deze manier heeft de liefdesemblematiek zeker bijgedragen tot de verfijning van de zeventiende-eeuwse vrijerscultuur. In dit opzicht contrasteert het genre fel met de ruig-obscene behandeling
van het thema in de voor studenten bestemde Duitse bundels of de dubbelzinnige gedichten en emblemata van de anonieme Nieuwe Nederduytsche gedich-

ten ende raedtselen, een latere Leidse bundel, bestemd voor ‘alle Heeren ende
Studenten die met Liefden bevangen [zijn]’. Heinsius stelde zich niet voor niets
voor als Cupido’s leraar Nederlands. De openingsverzen van Ovidius’ Ars
amatoria (De kunst der liefde) waren weer tot leven gewekt: ‘Mij stelde Venus
aan tot leermeester van de jonge liefdesgod’ (Me Venus artificem tenero praefecit
Amori).
Maar in Leiden speelde in zulke actualiseringen uiteraard weer de vaderlandse factor mee. Heinsius had al in zijn antwoord op een rijmbrief van
Dousa de Noordwijkse dichter als een Hollandssprekende Apollo geroemd en
Cupido voorgesteld als schaatsend op de Hollandse rivieren. In Het ambacht van
Cupido (1613), Heinsius’ tweede embleembundel – de Nederlandse verzen zijn
vergezeld van Latijnse disticha van Scriverius – komt de verhollandsing van
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Ambachten en recreatie van Cupido: als tonnenmaker, schilder, houtzager, dorser, acrobaat en
schaatser (D. Heinsius, Nederduytsche poemata, 1616). Atelier van de familie De Passe.

het liefdesgodje nog treffender naar voren. De titel zinspeelt op de werken van
Hercules, maar grappig worden de listige activiteiten van het Venuskind er
vaak als (goed-Hollandse) ambachten en kinderspelen uitgebeeld. Wie zich
op het gladde ijs van de liefde wil begeven, moet leren schaatsen – ‘het spel dat
Hollandt heeft gevonden’ – en de harmoniescheppende Cupido is een tonnenmaker of ‘kuyper’ zonder wie de hele wereldton in duigen valt:
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Kuypt kleyne kuyper kuypt, die alle man doet buygen,
En treft met u gewelt, en voeget al aen een.
Want waer het sonder u, de weerelt viel in duygen,
Die nu behouden wordt van u, en anders geen.
U vader is een smit*, een koppelster u moeder**.
Ghy maeckt de hoepel vast van hemel en van aerdt.
Het ambacht dat is goet, want ghy sijt den behoeder
Die ’sweerelts groote ton van onderganck bewaert.

*Vulcanus **Venus

Dat het werkwoord ‘kuipen’ – spreek uit met ‘uu’ – niet alleen in verband kon
worden gebracht met de naam van de liefdesgod, maar tevens diens listen suggereerde – kuipen is ook: iets met leepheid bereiken – was natuurlijk mooi meegenomen.
De combinatie van dicht en prent beperkte zich in Leiden niet tot de emblematiek. De Gheyn speelde daarbij een voorname rol. Grotius schreef al heel
vroeg menig Latijns epigram bij prenten van hem op actuele gebeurtenissen,
zoals de veldtochten van Maurits en een rit van de zeilwagen van Stevin. Van
De Gheyn zijn ook de acht historieplaten in Heinsius’ Spiegel vande doorluchtige vrouwen (eerste druk 1606). Ze beelden deugdzame en heldhaftige daden
af van legendarische vrouwen, die de dichter in achtregelige epigrammen zelf
aan het woord laat. Hun hoge morele kwaliteiten moet de kijker-lezer verstaan
als eigen aan de gehuwde vrouw. Het gaat om bekende stoffen waaruit Duym
er ook enkele had gekozen voor zijn ‘spiegel’-spelen.
Nederlandse lyriek van een classicus
Vaderland en vrouwen bevolken ook Heinsius’ niet-emblematische Nederlandse lyriek, amper een dertigtal gedichten. Hoewel los verspreid, trok deze poëzie
snel de aandacht. Ze had een zeer herkenbare stijl, die meer haar Neolatijnse
dan haar Franse achtergrond verried. Sonnetten en chansons waren er overigens niet bij. Enkele van de amoureuze gedichten vonden hun weg in het jongerencircuit, meestal als toegift in de uitgaven van de Emblemata amatoria,
maar ook in een moderne Amsterdamse liedbundel als Den bloem-hof van de
Nederlandtsche ieught (1608, 1610) of in handige, gebruiksvriendelijke verzame-

Ick hebbe van joncks af met geen gemeene* wiecken
Doorvlogen en doorrent de wegen van de Griecken,
En Roomen wel doorsien. Ten lesten opgedaen*
Den ongebaende padt daer Nederlandt mach gaen
Soo datse* van nu voort met Phoebi susters danssen
Op ’t hoogste van den berch, niet passend* op de Franssen,
Of haeren grooten moet*, en mogen vry en vranck
Uyt Castalis* de beeck gaen haelen haer belanck.

*gewone
*opengelegd
*dat de Nederlanders
*lettend
*trots
*de dichtersbron

Aan het woord is een minnaar die zich bij zijn Leids liefje aanprijst als dichter
van de natie. Het klinkt bijna als een citaat uit Van der Noot. Op een speelsautobiografische wijze reikt deze Elegie uit circa 1614 bij wijze van spreken de
legitimatie aan waarmee Scriverius kort daarna al deze gedichten samen met
Heinsius’ emblemen en de belangrijke Bacchushymne als de nieuwe literatuur
van de toekomst zal uitgeven.
De Nederduytsche poemata (1616) en de hymnen
Scriverius’ uitgave van Heinsius’ Nederduytsche poemata was een gebeurtenis
van belang. De geleerde professor en neolatinist trad pas nu als Nederlands
dichter geheel uit de coulissen tevoorschijn. Straalde zijn academisch prestige
toch al af op de dichtkunst in de landstaal, het was daarbij vooral zijn ‘impresario’ Scriverius die van het boek een echt poëticaal statement maakte. De
plannen werden wellicht gesmeed ten huize van Jacob van Dijck, gezant van
Zweden in Den Haag, aan wie de bundel is opgedragen. Hij hield een soort literaire ‘salon’, waar Heinsius uit zijn werk voorlas en waarmee ook Bredero
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lingen als de Leidse Verscheyden bruyloft dichten ende liedekens (1611). Vooral
de huwelijksdichten bleken aan te slaan – in Den bloem-hof prijken ze vooraan
– evenals de ‘verhalende’ Cupido-verzen, die onder meer door de debuterende
Vondel zouden worden nagevolgd. Mét de elegieën zijn deze Theocritusachtige
dichtstukjes duidelijk toegiften van Heinsius’ academisch-filologische werkzaamheid. Een ervan, direct uit het Grieks vertaald, duikt zelfs op in de derde
uitgave van zijn Latijns-Griekse Poemata (1610): ‘Adonis doot’ moet er de elegantie van de moedertaal illustreren. En aan de elegieën liggen vaak zijn eigen
Neolatijnse gedichten ten grondslag. Zelden is binnen zo’n klein corpus de renaissancistische trits van vertalen-navolgen-emuleren zo zichtbaar geworden.
Even zichtbaar is er de ambitie van een Nederlands dichterschap, beleefd volgens de beginselen van zijn inaugurale rede. ‘God herbercht [woont] in zijn
hert [...]. Hy wandelt boven d’aerd.’ En al wat hij doet ‘naer de Goden rieckt,
en naer den hemel smaeckt’:
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Titelprent van D. Heinsius, Nederduytsche poemata. Links onderaan het ontstaan van de
Hippocrene of hengstenbron (Heynst). Exemplaar van Anna Roemers.

contacten had. Misschien gaat Scriverius zelfs schuil achter een Leidse uitgave
van Bredero’s Geestigh liedt-boecxken (1616). Maar de blikrichting van de
Nederduytsche poemata is Amsterdam: in het voorwerk gaan complimenten
uit naar Hooft en Bredero, terwijl te midden van de gedichten de verzen prijken
voor en van Anna Roemers, de ‘Amstelgodin’ en de ‘tiende muze’. De royaal

Het hooft dat steeckt ghy op. Ick sie uyt uw maras*
Yet rijsen in de locht: ick sie een nieu Parnas
Den wech hebt ghy ghesien.

*moeras

Met Heinsius als lichtend voorbeeld leidt deze weg naar de poëtica van de Helicon, ‘hemelsch ende vol viers’, en haar nieuwe versmaat. Scriverius’ nadruk op
‘toon’ (accent) en ‘mate’ (metrum) verwijst uiteraard naar de zo nadrukkelijk
jambische heinsiaanse alexandrijn met zijn zwaar aangezette cesuur. Nog in
1612 had Abraham van der Myl in zijn door de Leidenaars toegejuichte Lingua
Belgica (Het Nederlands) scherp de eigenheid geformuleerd van het vrije Nederlandse accentvers. Maar hét argument was natuurlijk de Nederduytsche poemata zelf als demonstratieve toepassing van de nieuwe normen voor de geleerde dichtkunst. Het zwaartepunt daarvan vormde de Hymnus oft lof-sanck
van Bacchus, door Heinsius – met verzoek tot discretie – al op vastenavond
1614 aan Scriverius aangeboden en nu in overleg met de auteur aan het publiek
prijsgegeven.
De lofzang op de wijngod introduceert in de Nederlandse literatuur met allure de mythologisch-epische hymne van Ronsard. Van der Noot en Van Mander hadden al eerder gepoogd de Fransman als hymnedichter na te volgen, maar
dan op het terrein van respectievelijk de vaderlandse en de meer filosofische
hymne. Het was Heinsius’ bedoeling tot glans van de moedertaal de traditie van
klassieke en Neolatijnse Bacchushymnen in het kielzog van Ronsards Hymne
de Bacus naar de kroon te steken. Deze ambitie was zowel literair als academisch,
want de dichter wilde ook in zijn kennis over het onderwerp zijn voorbeelden
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uitgevoerde en rijkgeïllustreerde druk werd door Scriverius toevertrouwd aan
Willem Jansz. (Blaeu), uitgever van Hooft en Roemer Visscher en weldra ook
van Vondel. In de overtuiging dat de bundel een ommekeer teweeg zou brengen in de Nederlandse letteren, liet hij hem verschijnen in het milieu waarin
hij de meeste weerklank kon vinden. Het was een duur, chic boek.
Scriverius’ opdrachtteksten, een in proza en een in alexandrijnen, herhalen
de bekende standpunten van de literaire vernieuwers, maar nu uit de mond van
de universitaire elite. Naast een hymnisch pleidooi voor het zuivere Nederlands als literatuurtaal valt vooral de afwijzing op van de eigentijdse rederijkers met hun gebrekkige versbeheersing en hun onoordeelkundige – want nietklassieke – vermenging van de dramatische genres: het zijn luiaards (‘lomen’),
meestal ‘ontbloot van alle reden, onmatich, onbesuyst, wanschapen, onbesneden: in treurspels bly van sin, en weer oubollich gram’. Deze afwijzing ging
echter vergezeld van een nadrukkelijke aanmoediging van de beoefenaars van
het ‘moderne’ toneel in de Amsterdamse Eglentier onder de leiding van Hooft:

186

overtreffen. De lofzang is de perfecte weergave van zijn opvatting dat de antieke
mythologie moet dienen als een medium dat tegelijk diepe inzichten in de
werkelijkheid en hoge poëtische genoegens verschaft. Dat Scriverius de hymne
meteen van filologisch commentaar voorzag, was niet alleen een manier om
de lezer volop van de rijkdom van het gedicht te laten genieten. Voorzien van
zo’n apparaat verkreeg de tekst als het ware het statuut van een klassieke tekst.
Weer gingen amusement en poëtische lust hand in hand met geleerdheid.
De Nederduytsche poemata kende meteen succes: in vijf jaar tijd zeven
drukken. Vanaf de tweede uitgave die eveneens nog in 1616 verscheen, werd
aan de bundel, wederom met commentaren van Scriverius, een tweede grote
hymne toegvoegd: de Lof-sanck van Jesus Christus. De dichter had het dichtwerk op nieuwjaarsdag 1616 ten huize van Van Dijck voorgedragen. Hij nam
nu afscheid van Venus en haar ‘blinde kint’. De hymne over Christus geeft blijk
van Heinsius’ niet door theologische disputen aangetast calvinistisch geloof.
Ze is geleerd, vol verwijzingen naar de bijbel, naar de vroegchristelijke geschriften en de kerkvaders, maar ook – ‘functioneel’ – naar de mythologie, als de
dichter bijvoorbeeld de gebeurtenissen bij de dood van Christus als het einde
van het heidendom voorstelt:
Den ouden Atlas quam te schudden en te drillen,
Te wijcken van zijn pack, als of hy hadde willen
Ontrecken* zynen hals, den hemel laten gaen.

*uitrekken

De verrijzenis wordt beschreven als een eruptie van de Etna. Naar heinsiaans
concept is de hymne ook uitermate poëtisch: antithesen, paradoxen en oxymorons, herhalingen, parallellismen, opsommingen en exclamaties formuleren er
pregnant, gloedvol en persoonlijk de christelijke geloofsmysteries. De Leidse
Apollo was nu ook een voorganger geworden van de ‘nieuwe’ calvinistische literatuur. Het onthaal was geestdriftig. Anna Roemers las de lange hymne in één
ruk uit en was, getuige haar dankdicht aan Heinsius, diep geraakt. Bredero
noemt in de dedicatie van zijn Spaanschen Brabander aan Van Dijck de lofzang
de beste poëzie die hij ooit had gelezen. Alleen de nabuurschap van Bacchus
en Christus viel niet bij iedereen in goede aarde. Het gedicht was, op enkele
gelegenheidsverzen na, Heinsius’ laatste creatie in het Nederlands. Naar het
waarom daarvan blijft het gissen.
De stap van de wijngod naar Christus was er ook een van Ronsard naar Du
Bartas. De tijdgenoten is dat niet ontgaan. Toen de uitgever-dichter Zacharias
Heyns, wiens vertalingen van Du Bartas’ Franse poëzie al vanaf 1616 op de
markt waren, zelfs op eigen houtje diens onvoltooide bijbels epos La sepmaine
ging aanvullen, publiceerde hij als Vervolgh van de weken van Bartas (Rotter-

dam 1628) integraal Heinsius’ Christushymne. De Du Bartas-vogue bereikte
in het tweede decennium van de eeuw overigens een waar hoogtepunt, zowel
in de kringen rond Van Mander en de Brabantse kamer in Amsterdam als in
die van de Leidse academie en haar alumni. Vooral het ideaal van het geleerde
dichterschap moet deze laatsten sterk hebben aangesproken.
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In het spoor van Du Bartas
De geweldige aantrekkingskracht bij alle gezindten van Guillaume de Salluste
du Bartas’ epos over de scheppingsweek is een veelzijdig fenomeen. In La sepmaine (1578) heerst een diep religieus gevoel voor de majesteit van Gods
schepping, dat in een combinatie van grensverleggende taalvirtuositeit, hymnisch elan en didactisch vertoog wordt vertolkt aan de hand van zo veel mogelijk
historische, natuurwetenschappelijke en wijsgerige kennis. Klassieke gegevens
worden daarbij verwerkt in een christelijke context. Dat alles kwam tegemoet
aan het ideaalbeeld dat vele intellectuelen van de nieuwe dichtkunst koesterden. Als een alomvattende bron van wijsheid en wetenschap moest die geleerd
en belerend zijn, christelijk verheffend en een demonstratie van de glans van
de moedertaal. Deze laatste kon zich via Du Bartas’ uitgesproken voorliefde
voor klanknabootsingen en vooral gebalde perifrasen botvieren in de haast
oeverloze mogelijkheden van het Nederlands voor neologistische samenstellingen.
Op dit taalaspect valt in elk geval de grootste nadruk in de eerste gedrukte
Nederlandse versvertaling van La sepmaine (Brussel 1609). Zij is het werk van
de Brabantse edelman Theodorick van Liefvelt, die – op kamers bij Jan van
Hout – in het begin van de jaren tachtig in Leiden letteren had gestudeerd.
Maar zij was opgedragen aan de Staten van Brabant en was een Zuidelijk evenement. Hoewel nog gesteld in een niet-jambische alexandrijn, claimt zij, met
een sneer naar de rederijkers, de nieuwe ‘gerechte maeten’ in een van ‘schuym’
bevrijd Nederlands, dat te verkiezen is boven de klassieke talen en het Frans.
Een studiegenoot van Van Liefvelt in Leiden was de Hollandse baron Wessel
van den Boetselaer. Hij zou later de Brabantse vertaling – maar nu in feilloze
alexandrijnen – overdoen en er een Hollandse gebeurtenis van maken. Deze
nieuwe versie (Den Haag 1622) werd opgedragen aan de Staten van Holland en
gul ingeleid met gedichten van onder meer Heinsius, Anna Roemers, Vondel
en Huygens. Als allereerste proeve van zijn Nederlandse poëzie had deze laatste ook al een paar Du Bartas-fragmenten vertaald, mét kennis van de vertaling van Van Liefvelt, een relatie van zijn vader.
Intussen waren de eerste producten van de eigen Nederlandse bartasiaanse
poëzie al verschenen, enerzijds nog half in de anonimiteit en als gelegenheidsliteratuur, anderzijds toch in het centrum van het literaire leven door toedoen
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van de moderne Amsterdamse uitgever Dirck Pietersz. Pers. De op menig artistiek terrein begaafde Alkmaarse koopman-jurist Pieter Jansz. Schaghen – later
een van de rechters van Oldenbarnevelt – manifesteerde zich als een volleerd
navolger van de Fransman met een lof op het landleven, die in 1610 in Den
Nederduytschen Helicon verscheen, een verzamelbundel van Zuid-Nederlandse immigranten uit de kring van de inmiddels al overleden Van Mander (zie
p. 260). Ook zijn hymne op het beleg van Alkmaar uit 1615 is op en top bartasiaans. De Zeeuw Philibert van Borsselen was, net als Schaghen, een in de jaren
negentig te Leiden opgeleid jurist. Hij bezat een grote belangstelling voor de
natuur, was onderlegd in de Neolatijnse letteren en was vlot in het schrijven van
sierlijke ‘Leidse’ Nederlandse alexandrijnen, dat wil zeggen in een goedlopend
jambisch ritme en met nadrukkelijke cesuren. Uit zijn werk blijkt hoe sterk de
poëzie van Du Bartas maatschappelijk en ideologisch tegemoetkwam aan de
door de welvaart toegenomen vrijetijdscultuur. Van Borsselens Strande (Haarlem 1611; Amsterdam, D.P. Pers, 1614) is een haast tweeduizend verzen tellend
bartasiaans natuurgedicht dat voor een deel geïnspireerd is op het schelpenkabinet van zijn adellijke zwager: een beschrijving van de zee en haar talloze
schatten. Al deze zeer poëtisch geformuleerde geleerdheid staat in een calvinistisch perspectief. Niet de toen door Roemer Visscher gehekelde schelpenverzamelwoede wordt hier gediend, maar de geestdriftige belangstelling voor
de wonderen der natuur als eerbetoon voor de Schepper en als onuitputtelijke
bron van allerlei zedelijke lessen. Zo luidt het over de scherp waargenomen
purperschelp:
Die scherp-getackten Horn vol rimpelen, van buyten
Asch-verwigh, binnen geel, voor langh en scherp van snuyte,
Met eenen wendel-trap aen sijnen punt vergaert,
Ons d’allerschoonste verw’ van alle verwen baert,
Het Purpur.

En even verder wordt de vorstenkleur het symbool van de moeizaam verworven eer. Met deze liefde voor de schepping en het vermogen om deze zinvol te
laten functioneren in een moraliserend betoog kondigt de dichter een van de
grondtrekken aan van de zeventiende-eeuwse Zeeuws-Hollandse cultuur. Met
Den Binckhorst (Amsterdam, D.P. Pers) introduceert Van Borsselen twee jaar
later een belangrijke variant van het genre van de algemene lof op het landleven. De door Du Bartas geconsacreerde ‘poésie rustique’ past hij toe op het
Voorburgse landgoed en de levenswijze van zijn vriend Jacob Snouckaert. Met
deze lokalisering en individualisering was de facto de later zo belangrijk geworden dichtsoort van het Nederlandse hofdicht geboren. Den Binckhorst is

niet alleen een panopticum van bartasiaanse stilistica, maar tevens een stevig
gecomponeerd argumenteel betoog voor het vrome en geruste bestaan op het
land. Deze retorisch belerende opvatting van de hymnepoëzie was eveneens
een grondtrek van de Du Bartas-traditie. Ongeveer gelijktijdig met Pers’ uitgaven van Van Borsselens gedichten werd dit aspect bijzonder zichtbaar in
Vondels Hymnus, ofte lof-gesangh, over de wijd-beroemde scheeps-vaert der Vereenighde Nederlanden (1613).

Amsterdam, de nieuwe Parnas

Een centrum van boekproductie
In een ongeëvenaard hoog tempo had Amsterdam zich op het terrein van de
boekproductie en boekverspreiding ontwikkeld van een provinciestad tot een
cultuurmetropool, waar in de jaren van het Bestand ruim tachtig drukkers en
uitgevers werkzaam waren. In 1620 was een veertigtal van hen tegelijk actief.
Ook in dit opzicht nam Amsterdam de rol van Antwerpen over, dat in de zestiende eeuw een Europees boekencentrum was geweest. Zijn economische en
demografische expansie schiep daartoe de ideale voorwaarden.
Vooral in de grote steden van de vrije provincies nam de behoefte aan instructieve teksten én aan louter amuserende literatuur sterk toe. Dat binnen
de uitdijende Nederlandse bevolking vele mannen en vrouwen konden en wil-
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Toch werd niet Leiden, maar Amsterdam het literaire centrum van de Republiek. Volgens Scriverius’ spraakmakende opdracht was daar als op een nieuwe
Parnas de ‘konst’ herboren. Al gaf de geleerde Heinsius-editeur daarbij nog
fijntjes te kennen dat de Amsterdammers wat hun nog ontbrak op de Leidse
Helicon konden vinden, in feite was de spectaculair groeiende handelsstad zowel creatief als materieel hét productiecentrum van de Nederlandse letteren
geworden. De door Spiegel bezielde avant-garde van De Eglentier gaf gestalte
aan de steeds breder worden interesse van de gevestigde koopliedenstand in
eigentijdse cultuur, met name ook de Italiaanse en Franse literatuur en muziek.
Daarnaast brachten de ijverige immigranten van de Brabantse kamer van Het
Wit Lavendel (1598) de dynamiek mee van de zich vernieuwende Zuid-Nederlandse rederijkersliteratuur. Opereerden de Amsterdamse dichters nog binnen
het vertrouwde kamerverband, tegelijk kwam er meer ruimte voor de presentatie van individueel dichterschap. Een beslissende factor in de bloei van de
Nederlandse dichtkunst in deze periode zijn de boekhandel en het uitgeversbedrijf geweest, die met veel zin voor negotie de markt voor boeiende leesteksten gingen bewerken. Daarbinnen kreeg die dichtkunst een eigen plaats.
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den lezen, was te danken aan de relatief wijdverspreide elementaire scholing.
Daaraan leverden de vele uit het Zuiden uitgeweken schoolmeesters een belangrijke bijdrage. De stelselmatige bevordering van de alfabetisering, ook onder
de armen, was waarschijnlijk het meest gestimuleerd door de reformatorische
behoefte aan religieuze lectuur. Maar ook de economie zal in veel gevallen een
gewichtige rol gespeeld hebben: kunnen lezen en schrijven was noodzakelijk
met het oog op een succesvolle beroepsuitoefening in de binnen- en buitenlandse handel. Belangrijk was ook dat het politiek tolerante klimaat in de
Republiek, vergeleken met de rest van Europa, een grote mate van praktische
vrijheid van drukpers garandeerde. Dankzij de wijdvertakte Amsterdamse
handelsnetwerken vonden uitgaven vanuit deze stad snel hun weg naar binnenen buitenland en was nagenoeg elk elders gedrukt boek in de eigen boekhandel
te koop. Dat was voor het culturele en literaire leven van een niet te onderschatten betekenis.
Tevoren waren de activiteiten van uitgevers, drukkers en boekhandelaren
meestal in de hand van één bedrijf, maar de snelle groei van de productie leidde steeds vaker tot specialisatie. Met name het drukken werd door uitgevers
nogal eens uitbesteed. Uitgevers lieten ook meer en meer niet-Nederlandse
teksten vertalen, bewerken of compileren. In gedrukte vorm konden deze via
een circuit van grote en kleine boekhandelaren – deze laatsten gaven zelfs nauwelijks uit – gemakkelijk worden afgenomen.
Veel lezers waren in hun kindertijd niet alleen vertrouwd geraakt met godsdienstige lectuur of met stichtelijke leesboekjes en opvoedende fabels, maar
hadden, net als de zoon van de oude min (voedster) in Bredero’s komedie
Moortje (1615), genoten van ‘moye storiën van Fortunatus beursje, van Blancefleur, van Amadis de Gauwelen’. De Historie van Fortunatus borse ende van sijnen
wenschhoet en de Historie van Floris ende Blancefleur waren bekende volksboeken, die in populariteit nog ver overtroffen werden door de vertaling van de
oorspronkelijk Spaanse liefdes- en avonturenroman in vele delen over Amadis
de Gaule. Prozabewerkingen van middeleeuwse ridderverhalen en vertalingen
van zestiende-eeuwse Italiaanse, Spaanse en Franse romans en novellenbundels bleven ook favoriete lectuur van volwassenen. Die konden in deze tijd
kiezen uit een zeer ruim aanbod van nog andere Nederlandstalige leesteksten,
variërend van stichtelijk-religieuze traktaten, encyclopedisch werk, instruerende en opiniërende pamfletten over actuele onderwerpen, wetenschappelijke
verhandelingen en instructieboekjes, tot reisboeken, landsbeschrijvingen en
diverse historische kroniekjes, grappige verhaaltjes, raadsels en anekdoten.
Al deze genres behoorden tot het boekhandelassortiment van de uit Brabant
geïmmigreerde boekhandelaar-uitgever Cornelis Claesz., wiens bedrijf in het
begin van de zeventiende eeuw was uitgegroeid tot een van de belangrijkste
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van de Republiek. Uit de veilingcatalogus die in 1610, na zijn overlijden, werd
samengesteld, blijkt dat naast de ‘nieuwe’ Nederlandse literatuur het Nederlandstalige aanbod ook nog heel wat traditionele liedboekjes bevatte, die nu
vaak verloren zijn gegaan. Ze kwamen uit diverse economisch actieve plaatsen
in het taalgebied, zoals Hoorn, Dordrecht, Delft, Rotterdam, Den Haag, Haarlem, Antwerpen en Brussel.
Het door Claesz. zelf uitgegeven fonds bestond uit een zeer groot aantal
Nederlandse werken, waaronder eveneens ontspanningslectuur, zoals de eerste
twaalf boeken van Amadis de Gaule en een bundel met de veelzeggende titel
Der ionghe dochters tijt-cortinghe uit 1591. In het algemeen waren zijn uitgaven
echter gericht op de in kennis geïnteresseerde leek. Ze hadden voor ongeveer
een derde betrekking op de zeevaart, met onder meer boeken als het Reys-gheschrift (1595) en het Itinerario (1596) van Jan Huyghen van Linschoten. Door
het Itinerario hadden de Nederlanders voor het eerst kennis kunnen maken
met een volstrekt vreemde wereld van andere continenten. Die werd bevolkt
door mensen met andere kleding, zeden en gewoonten, levend in een exotische
natuur met onbekende flora en fauna. Het was ook een wereld waar grote rijk-
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Titelpagina van Gerrit de Veer, Waerachtighe beschryvinghe van drie seylagien, Amsterdam,
C. Claesz., 1598. Beschrijving van de drie mislukte pogingen om via de Noordkaap Indië te
bereiken. Op de gravure zijn episoden van de tweede en derde reis afgebeeld, linksonder in
het midden het Behouden Huys op Nova Zembla.
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dommen wachtten, waarvoor men echter onderweg grote gevaren moest trotseren. Deze publicatie, aangevuld met een schat aan geografische informatie
op basis van andere schrijvers, was nog vooral een wetenschappelijk naslagwerk. Maar in 1598 bood Gerrit de Veers verslag van drie mislukte pogingen
om via de Noordkaap Indië te bereiken, bij veel lezers ook ruime stof tot huiver (Waerachtighe beschryvinghe van drie seylagien, ter werelt noyt soo vreemt
ghehoort). Zijn relaas van de angstaanjagende avonturen van de bemanning
van Van Heemskerck en Barentsz., die tijdens de derde poging op Nova
Zembla hadden moeten overwinteren, maakte De Veers boek tot een van de
grote verkoopsuccessen van Claesz. Hij zorgde er in de volgende jaren voor dat
niet alleen deze teksten, maar ook de beschrijvingen van de eerste zelfstandige
Nederlandse reizen naar Azië, West-Afrika en Zuid-Amerika zowel in het
Nederlands als in verschillende andere Europese talen – waaronder soms ook
het Latijn – bekend werden. Ook grote indruk maakte Olivier van Noorts informatieve en spannende beschrijving van zijn pioniersreis om de wereld
door de Straat van Magellan (uitgegeven in 1602).
De publicaties van Claesz. luidden een lange reeks van Nederlandse reisverhalen in. Dat konden kroniekachtige journalen zijn die tijdens de reis waren
bijgehouden en nogal eens door bewerkers waren aangepast aan de wensen
van uitgever en publiek. Maar het waren ook wel achteraf te boek gestelde beschrijvingen waarin de auteur, soms op grond van een langer verblijf, kon uitweiden over zijn ervaringen met vreemde landen en volken. In eerste instantie
bedoeld als informatiebron voor kooplieden, appelleerden ze bij de thuisblijvers aan nieuwsgierigheid naar het vreemde en aan behoefte aan spanning. Ze
zouden zich zo algauw ontwikkelen tot boeiende avonturenverhalen en bevreemdende weergaven van verre landen, waarin het noodzakelijke godsvertrouwen steevast werd beklemtoond. Het genre was beslist lucratief.
Combinaties van diverse leesstof in zeer gepopulariseerde vorm en gelardeerd met spreuken en kalenderversjes vond men hoe langer hoe meer in de
uiterst populaire almanakken, die voor prijzen vanaf een halve stuiver voor alle
lagen van de bevolking beschikbaar waren. Literair werk van bekende auteurs
kwam hierin maar een enkele keer voor, zoals in de Groote schrijf almanach
die vanaf 1617 verscheen bij de Amsterdamse uitgever Van der Plasse. Deze
boekjes speelden een niet te onderschatten rol in de ontwikkeling van de leesen voorleescultuur, die de meningsvorming over zeer uiteenlopende zaken
beïnvloedde en nuanceerde. Daarnaast gingen in deze periode speciale ‘courantiers’ met periodieke nieuwstijdingen, zoals kranten en ander actueel
drukwerk, voldoen aan de algemene behoefte aan snelle nieuwsvoorziening.
Deze betrof vooral buitenlandse politieke gebeurtenissen die van belang waren voor de handel. De Amsterdamse drukkers Joris Veseler – die werkte voor

Gebruikslyriek voor een nieuw publiek
Toen Jan Matthijsz., een uitgeweken Antwerpenaar en zelf dichter, in 1601 de
Leidse liefdesemblemen als cadeauboek voor geliefden lanceerde, trad hij met
deze nieuwe dichtsoort niet alleen inhoudelijk buiten de geijkte paden. Ook
de uitvoering verschilde wezenlijk van de voor enkele stuivers beschikbare
proza-, rijm- en zangboekjes. De in kwarto-oblong gedrukte bundel met zijn
vierentwintig Cupido-platen was kennelijk bedoeld voor beter voorziene beurzen. Die stonden de uitgever blijkbaar eveneens voor ogen toen hij deze formule
een jaar later in de liedboekbranche ging toepassen. Den nieuwen lust-hof was
in zijn genre inderdaad een noviteit: een bundeling nieuwe met auteurskenspreuken ondertekende liederen, soms op verzoek van de uitgever geschreven,
gedrukt in hetzelfde formaat en dezelfde moderne lettertypes, met aan de liederen aangepaste plaatjes en een dedicatie waarin de schenker de naam van
zijn beminde kon invullen. De amoureuze embleembundels en de nieuwe chique liedboeken richtten zich tot hetzelfde publiek en hadden dezelfde functie.
Ze werden niet alleen vaak door hun bezitters samen ingebonden, maar ook
de uitgevers zelf vulden hun ‘emblemata amatoria’ graag aan met liederen en
gedichten of voorzagen hun liedboeken van toepasselijke amoureus-emblematische illustraties. Deze vermenging van zingen, voorlezen en kijken versterkte het gezelschapskarakter van de liefdesemblematiek, terwijl de liederen
op hun beurt konden dienen als bezielde vertolkingen van de in de embleempjes gefigureerde amoureuze casuïstiek. Op deze wijze kon de gecultiveerde
jeunesse dorée voor haar vrij- en ontspanningscultuur beschikken over een
gevarieerd repertoire van talloze picturale, muzikale en literaire nummers.
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uitgever Caspar van Hilten – en Broer Jansz. begonnen hiermee in 1618 respectievelijk 1619, in ongeveer dezelfde tijd als collega’s in Antwerpen. Ze werden
algauw opgevolgd door anderen. Het oudste nummer dat we van de Nieuwe
tydinghen van Broer Jansz. kennen, uit mei 1619, bevat een reportage van de
terechtstelling van raadpensionaris Oldenbarnevelt.
In het florerende segment van de ontspanningsteksten gingen sommige drukkers al vanaf het begin van de eeuw ruimte creëren voor een moderne eigentijdse
literatuur, die was aangepast aan de smaak van een koopkrachtig jongerenpubliek. In het tweede decennium brachten ondernemende uitgevers als Willem
Jansz. Blaeu en Cornelis Lodewijcksz. van der Plasse het werk van de leidende
figuren van De Eglentier uit. Hieronder waren vele toneeluitgaven, het begin
van een ware explosie. Sommige auteurs hadden vaste uitgevers, de meeste anderen niet. Eigentijdse literatuur in de vorm van klassieke genres vertegenwoordigde nu en later maar een klein segment van het hele aanbod, maar steeds
meer uitgevers gingen er vanaf deze tijd brood in zien.
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Spelevarend paar met een liedboek en luit. Illustratie uit de tweede druk van het liedboek
Den nieuwen lusthof, Amsterdam, wed. van H. Matthysz., ca. 1604. De Venetiaanse sfeer past
bij de vaak amoureus-pastorale setting van de liedjes.

Het onderscheid met het aanbod van de traditionele, goedkoop uitgevoerde
en compact bedrukte bundeltjes, met hun gotische standaardlettertype, weinig illustraties en alleen maar liederen, was groot. Ook in Amsterdam was aan
het einde van de zestiende eeuw van deze ‘populaire’ zakboekjes een lokale
productie op gang gekomen in het spoor van Een Aemstelredams amoreus lietboeck (1589), een bundel die nog in menig opzicht teerde op het bekende
Antwerps liedboek van 1544. In het Nieu Amstelredams lied-boeck van 1591 was
deze Antwerpse invloed al sterk getaand. Maar aanblik en aanbod bleven ‘ouderwets’, ook in het Nieu groot Amstelredams liedtboek en het Eerste en Tweede
amoureus liedt-boeck (alle van 1605), al bevatte de laatste titel toch twee liedjes
van Hooft.
De kwantitatieve en vooral artistieke opwaardering van het lied had veel te
maken met internationale muzikale ontwikkelingen. Gebeurde de verspreiding van nieuwe liederen in de Nederlanden van oudsher meestal op de wijze
van het contrafact – men schreef een nieuwe tekst bij een bestaande melodie –,
omstreeks 1600 was er bovendien een grote toevloed van nieuwe zangwijzen.
Dit kwam de recreatiecultuur van de burgerij, waarvan de letterkundige creativiteit beslist groter was dan de muzikale, bijzonder goed uit. In Frankrijk

was mede onder Italiaanse invloed de mode ontstaan van het ‘air de cour’, eenstemmige chansons waarin de muziek de tekst ondersteunde, in reactie op de
artistiek gecompliceerde polyfone liedkunst waarin ritme en muzikale versiering de teksten verstikten. De nieuwe liedmode, die ook in Engeland wortel
schoot (als ‘ayres’), dankte haar succes en snelle verbreiding tevens aan de teksten. Achter de Franse (en Italiaanse) wijsopgaven die wij in die jaren vaker en
vaker boven de nieuwe Nederlandse chansonteksten aantreffen, school een
groot arsenaal van elegant-modieuze verzen, vol petrarkistische en pastorale
clichés en niet zelden wat ondeugend. Hun invloed valt niet te onderschatten.
Het is bekend dat met name Hooft zich door de woorden van zulke liederen
heeft laten inspireren.
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De nieuwe prestigieuze liedboeken
Een belangrijk aspect van de nieuwe, luxueuze Amsterdamse liedboeken die
in het kielzog van Den nieuwen lust-hof verschenen, was hun toenemende literaire ambitie. Wat vroeger meestal als consumptiegoed over de toonbank ging,
werd op den duur aangeboden als nieuwe, eigentijdse en eerbare dichtkunst.
Deze aspiratie was al duidelijk merkbaar in het fonds van uitgever Matthijsz.
Het ging daar om teksten van vrienden-rederijkers, niet meer verzameld in
naam van een kamer maar op initiatief van een alerte uitgever, die ook eigen
werk in de bundel opnam. Tussengevoegde kwatrijnen leidden de liederen in
en lichtten de bedoeling ervan toe. Ook de amoureuze illustraties van Claes
Jansz. Visscher dienden de liedteksten. De dichters kwamen voor het merendeel uit De Eglentier, maar ook uit Goudse rederijkerskringen, zoals Michiel
Vlack, die voor een appendix met deftige bruilofts- en tafelliederen zorgde.
Deze dichter had al eerder bij Matthijsz. gepubliceerd, onder meer een als
pamflet uitgebrachte verhalende sonnettenreeks over de slag bij Nieuwpoort
(Nassous bedrijf, 1600). Zijn omgang met deze moderne dichtvorm ging daar
waarschijnlijk terug op Franstalige Oranjegezinde pamfletten. Maar ook in de
nog zeer retoricaal klinkende Nieuwen lust-hof vroeg hij in een ballade aandacht voor zijn telvers en spelling waaraan niets gewijzigd mocht worden.
‘Welgerijmd’ en ‘eerlijk’ (eervol) waren de belangrijkste kwalificaties waarmee
de nieuwe bundel zich bij het publiek aanprees. Een licht aangevulde editie
met onder meer een liedje uit Hoofts spel Theseus ende Ariadne verscheen omstreeks 1604. ‘Literaire’ producten van de theatercultuur vonden op deze manier
hun weg in het zangcircuit.
De statusverhoging van de liedboeken kwam er vooral door toedoen van
Dirck Pietersz., die het drukkers- en uitgeversvak van Cornelis Claesz. had geleerd en diens bedrijf zou voortzetten. Pers, want deze kenmerkende naam had
hij met ondernemingszin aan zijn familienaam toegevoegd, nam de bundel
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van de weduwe van Hans Matthijsz. over. De derde druk, Den nieuwen verbeterden lust-hof (1607), was zijn debuut. De verbetering sloeg vooral op de uitbreiding van het aanbod met onder meer liederen van de vereerde en pas overleden
Karel van Mander en van Hooft (anoniem), en vooraan, met naam en kenspreuk, twee ‘inleidende’ gedichten van Vondel met, aan het eind, een ‘Oorlofliedt’ (de oudst gedrukte teksten van de dichter) (zie p. 233).
Een grote stap verder ging Pers met zijn twee uitgaven van Den bloem-hof
van de Nederlantsche ieught (1608 en 1610), met onder andere gedichten van
Heinsius en nog meer teksten van Hooft. Zoals de titelpagina het wervend aankondigt, worden de liederen er, zoals in menige Franse Pléiade-bundel, afgewisseld met uitgelezen elegieën, (vaak zeer fraaie) sonnetten en – ook al een nieuwigheid – lange ‘epithalamia’ of bruiloftsdichten. Gedichten vormen zelfs de
ruime meerderheid. In de brede waaier van nieuwe genres, de vaak luchtig
amoureus-pastorale setting en vooral de (soms zeer heinsiaans aandoende)
hantering van het vers manifesteert zich duidelijk de renaissance. De bloemlezing bewijst hoezeer die inmiddels al ingang had gevonden, ook in de familiale feestcultuur die spreekt uit de door Pers verzamelde bruiloftsdichten. De
‘stichtelijcke, Moralische leerlijcke teksten’ van de tweede afdeling die, met
sprekende illustraties, vooral op het huwelijk zijn geconcentreerd en de verschillende soorten liefde behandelen, zijn wat zwaarder op de hand. Zij droegen
ongetwijfeld bij tot het deftige karakter waarmee deze ‘elitaire’ bundels zich van
de ouderwetse populaire liedboekjes wilden onderscheiden. Een vorm van sociale distinctie tegenover snobs uit zich in het komische lied over ‘Den nieuwen
serviteur’ of de vrijer met Franse maniertjes. Opvallend geplaatst, als sluitstuk
van deel één, neemt het de nieuwe Franse mode in omgangsvormen en kledij
op de korrel:
De Snyder staet hier al met sijne schaer ghereet,
Maeckt my een groote broeck als Ferdegalen* breet,
Cupido siet my aen en lachet van ter syen,
Ick selve lachen moet om my en om myn cleet:
Dus leer ick alle daech een nieu manier van vryen.

*hoepelrokken

Hoewel het woord ‘Brabants’ in dit verband niet valt, kondigt de tekst onmiskenbaar de hekelingen van Brabantse zeden door Roemer Visscher en Bredero
aan. De tweede druk van 1610 bracht aanzienlijke vervangingen aan in het tekstaanbod, met onder meer heel wat gedichten en liederen van Jan Siewertsz.
Kolm, een actief lid van de Brabantse kamer. Wilde Pers op die manier zijn
klantenkring verruimen? Wellicht ging het in de eerste plaats om de vernieuwing van het aanbod en daar kan, mede omdat hij in hetzelfde jaar nog een

Vermidts ghy Iuffertjes de stijl wel zijt ghewent
Van u beminners konst, en minnelijcke klaghen.

Het galante complimentje verraadt een auteursgerichte receptie van de teksten,
tenzij het veralgemenend zou zijn bedoeld. Maar wat bleef in deze insiderscultuur onbekend? Ook het auteurschap van de onder pseudoniem verschenen
liefdesembleembundels was toen een publiek geheim.
Apollo of ghesangh der musen ademt nog meer dan zijn voorgangers de nieuwe
geest. In geen ervan is de Pléiade nadrukkelijker aanwezig. En voor tal van sonnetten, liederen, pastorellen enzovoort staan enkele grote namen borg. De
bundel zet in met zes gedichten van Hooft, die met een totaal van vijftien de
kroon spant. Slechts drie ervan – sonnetten – waren in Hoofts debuutbundel
van 1611 verschenen (zie p. 198). Pers wist kennelijk van wanten. Onder de andere auteurs bevinden zich, naast Bredero, dichters als Van Mander, Roemer
Visscher, Samuel Coster, Rodenburgh en Starter. In de literatuurgeschiedenis
is Apollo echter vooral bekend geworden door de twaalf Sonnetten van de
schoonheyt, elk gewijd aan een van de fysieke schoonheden van een geliefde,
naar het voorbeeld van de Franse blasons du corps féminin. De serie is gevat in
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haast ongewijzigde heruitgave van Den nieuwen verbeterden lust-hof uitbracht,
vraag naar zijn geweest.
Pers’ derde bundel in het genre van de nieuwe amoureuze liedboeken was
Apollo of ghesangh der musen (1615), te zingen ‘in vrolijcke en eerlijcke [eerbare]
gheselschappen’. Gedichten – overwegend sonnetten – maken er nog maar een
kwart van de teksten uit. Maar de literaire pretenties klinken er nog luider dan
tevoren. De inzet bestaat uit een lange en hooggestemde ‘aanspraak’ van bijna
tweehonderdvijftig verzen, ondertekend door Bredero, die toen vooral vanwege
zijn kluchten geliefd was. Van de negen door hem ondertekende liederen en
dichten in de bundel zijn er overigens vier amoureus-boertige. Heeft Pers op
hem een beroep gedaan of is hij de initiatiefnemer van deze publicatie geweest? ‘Apolloos aanspraack totte Nederlandtsche ionckheyt’ is in elk geval
een ambitieuze dichtrede met poëticale allures die meer voor de collega’s dan
de vrijende en fuivende jeugd lijkt bedoeld. Zij combineert een zeer heinsiaans klinkende geleerd-mythologische lof van de zonnegod met beschouwingen over de dichtkunst als een harmoniescheppende maatschappelijke
kracht, die bij Hoofts Reden lijken aan te sluiten (zie p. 205). Maar de functie
van de bundel werd niet uit het oog verloren. De uitlatingen over de pedagogische taak van de dichter monden uit in overredingen tot de liefde: Apollo
vraagt de meisjes goed te luisteren naar de verliefde poëten. Worden die niet altijd genoemd, hun identiteit valt makkelijk te achterhalen:

een aantal liederen die ermee samenhangen. Wie de Jonghe Spruyt van de kenspreuken bij deze liederen was, blijft een raadsel. Geen enkele identificatie,
noch van de dichter, noch van het bezongen meisje, kan ten volle overtuigen.
Omdat het eerste sonnet ten onrechte onder zijn werk werd opgenomen, heeft
men het lang aan Bredero toegeschreven. Het is een bijzonder fraaie navolging
van de belle matineuse (de schone bij haar ochtendtoilet) die in zovele amoureuze Pléiade-gedichten verschijnt:
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Vroegh in den dagheraadt, de schone gaat ontbinden,
Den gouden blonden tros, citroenich van coleur,
Gheseten in de lucht, recht buyten d’achter-deur,
Daar groene wijngaart loof, oyt* louwen muyr beminden.

*steeds

Ook de meeste andere sonnetten geven blijk van een bijzondere vertrouwdheid
met Ronsard.
De wedijver rond de lucratieve liefdesemblematiek
Apollo kreeg geen herdruk. Het genre waarvan Pers het monopolie bezat,
moest wijken voor het bij het publiek blijkbaar meer in de smaak vallend alternatief van met gedichten en/of liederen gestoffeerde amoureuze embleembundels. Ook op dit terrein probeerde hij marktleider te zijn – van de weduwe
Matthijsz. nam hij vanaf de vierde druk Heinsius’ Emblemata amatoria over –,
maar hij zou daarbij op geduchte concurrenten van binnen en buiten Amsterdam botsen.
Een van deze mededingers was zijn buurman Willem Jansz. (Blaeu), die zowel
op het gebied van de emblemata als op dat van de klassiek georiënteerde Nederlandstalige literatuur de marktleider zou worden. Waarschijnlijk speelde bij
hem, meer dan bij Pers, ook een idealistische behoefte mee om impulsen te geven
aan de nieuwe letteren in de eigen taal. Het begon in 1611, toen hij voor hetzelfde
publiek dat ook Pers voor ogen had, de Emblemata amatoria – Afbeeldinghen
van minne – Emblemes d’amour van zijn neef P.C. Hooft uitgaf. Hij bracht die
in één boek samen met een grote selectie uit diens amoureuze sonnetten en
liederen, die evenveel bladzijden als de emblemen in beslag namen. Uiteraard
speelden in dit geval niet alleen zakelijke belangen mee. Aan Heinsius had Hooft
in 1610 geschreven dat hij zich zorgen maakte omdat gedichten van hem buiten
zijn wil onder het publiek circuleerden. Dat was ongetwijfeld bedoeld om de
paden te effenen voor een gelegitimeerde uitgave, al zou die voor de onwetende
buitenstaander nog onder de vlag van de anonimiteit zeilen. Het motto boven
het openingsembleem – een Venus opstijgend uit de wateren van een havenstad – sprak echter boekdelen: ‘Sy steeckt om hooch het hooft’.
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Voor de klanten van het genre was het boek op vele manieren een innovatie:
embleem, lied en dicht in één bundel en bij de zeer fraaie platen van een onbekend gebleven kunstenaar op- en bijschriften in drie talen (Nederlands/Latijn/
Frans). Dat laatste hadden Blaeu en Hooft van de Antwerpse Amorum emblemata (1608) van Vaenius afgekeken. Voor de Latijnse teksten zorgde Hoofts
vriend Cornelis Plemp, tevens neef van zijn vrouw, voor de Franse de Waalse
veldpredikant en toneelschrijver Richard de Nerée. Deze meertaligheid was
wellicht minder op de export gericht dan dat ze gestalte wilde geven aan de galante omgangscultuur van de gebruikers, van wie de jongens overwegend het
Latijn en de meisjes het Frans meester waren. De uitgeversconcurrentie ging
overigens hand in hand met speelse vormen van literaire wedijver. In de
‘Voorreden tot de jeucht’ presenteert de dichter zich als Cupido’s secretaris,
een duidelijke hint naar Heinsius’ schoolmeesterschap als leraar Nederlands
van Cupido, met de subtiele variante dat in het aanstellingsverhaal van de
Leidenaar de dichter een minnaar wordt en in de nieuwe bundel de minnaar
een dichter. Hoofts teksten – trefzekere tweeregelige versjes – vormen het
zwaartepunt van een serie die door de consequente wijze waarop de platen
zijn opgebouwd en het petrarkistische vertoog dat de emblemen met elkaar
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Emblema 21 uit Hoofts Afbeeldinghen van minne (Amsterdam 1611): de liefde als uitzichtloos
geslaaf uitgebeeld door een eekhoorn in een draaikooi; op de achtergrond (met de zwaantjes
van Venus) een minnaar die een vrouw achternaloopt.
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verbindt, een nog niet geziene coherentie vertoonde. Het boek bleef met
voortdurende kleine wijzigingen op de markt tot in 1618, toen met uitbreiding
van de literaire afdeling een tweede uitgave verscheen.
Volgens sommigen zag de bundel oorspronkelijk het daglicht als een privédruk bij wijze van huwelijkssurprise (1610) van Hooft voor zijn bruid, Christina
van Erp. Hij bevat in elk geval veel van de nu klassiek geworden sonnetten die
de dichter voor haar in hun verlovingstijd had geschreven (zie p. 209), maar
die konden, mét de nu soms moeilijk te doorgronden autobiografische liederen, blijkbaar perfect functioneren als gebruiksliteratuur waarin iedere minnaar zich makkelijk kon herkennen.
De daaropvolgende jaren stonden weer in het teken van Heinsius. Deze
voegde aan zijn Emblemata amatoria het Ambacht van Cupido toe, een bundeling die de Leidse uitgever Jacob Marcusz. in 1613 liet uitgeven onder dezelfde
titel als die van Hooft en die dus ook drietalig was, met Latijnse disticha van
Scriverius en Franse kwatrijnen (zie p. 181). Slechts enkele gedichten van de
professor vulden het geheel aan. Zangers had Marcusz. hier blijkbaar niet op
het oog. Voor Pers had Heinsius blijkbaar afgedaan; hij ging nu, overigens weer
in concurrentie met zijn buurman Blaeu, moraalfilosofische embleemboeken
in de volkstaal uitgeven. Toen Scriverius de Nederduytsche poemata aan Blaeu
toevertrouwde, werd het amoureuze embleem zo goed als een monopolie van
diens ‘Vergulde Sonnewyser’. Van daaruit werden nu zelfs de nieuwe Leidse
drukken beconcurreerd. Al in 1615 bracht het huis alle emblemen van Heinsius
plus enkele van zijn gedichten uit in een nieuw zakformaat (klein octavooblong, ongeveer 9,5 x 7,4 cm), het type miniatuurboekje dat in de sector van
de lied- en dichtbundels zeer populair zou worden. Aan de verkleining van de
afbeeldingen hadden onder meer de in Utrecht gevestigde prentmakers-uitgevers Crispijn de Passe en zonen meegewerkt. Met hun haast tomeloos zakeninstinct gingen zij op eigen rekening een dergelijke bundel in dezelfde uitvoering
en hetzelfde formaat op de markt brengen. Dat gaf aanleiding tot een bijzonder felle concurrentieslag.
De Passes Tronus Cupidinis (De troon van Cupido) lag in 1617 op de Frankfurtse boekenbeurs te koop en dat nog voor de Staten het privilegie, waarvan
nochtans sprake was op het titelblad, van de hand hadden gewezen. Vanwege
plagiaat? De embleemgedichten zijn overgenomen uit andere bundels en de
plaatjes zijn navolgingen van bestaande gravures. Blaeus Heinsius en vooral
Vaenius werden geplunderd. Het exclusief Frans-Latijnse boekje, dat nog een
paar andere niet-emblematische ‘ontleende’ platenreeksen bevat, was kennelijk
bedoeld voor de Franse markt: Heinsius ‘Aen de ionckvrouwen van Hollandt’
werd ‘Aux dames de France’. Ook andere gedichten van Heinsius verschenen
anoniem in het Frans. De auteursafkorting P.T.L. op het titelblad blijft een

raadsel. Blaeu reageerde met medewerking van de graveur Michiel le Blon al
in 1618 met twee boekjes in hetzelfde miniformaat. Het eerste bevat een ruime
Latijns-Nederlands-Franse selectie uit Vaenius, die daarmee terugkreeg wat
hem was ontnomen (Othoni Vaenii emblemata aliquot selectiora amatoria).
Een aanhangsel biedt ‘epithalamien, elegien en sonnetten’ van Hooft en Ronsard,
ingeleid door een speciaal geschreven klinkdicht van Bredero dat speels het genre
van de liefdesemblematiek of de ‘bootsjes vande Minne’ poogt te typeren:
Daer zit dat bengheltjen en bakert ons vernuft,
En ’t rolt en solt de mensch zo wildt, zo woest, zo wuft,
Tot dat hy solleboldt* in hondert duyzent partjens.

*suizebolt
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Het tweede bundeltje doet zich uitdrukkelijk voor als een tweede druk van De
Passes niet-gelegitimeerde boekje met behoud van de P.T.L.-initialen. Maar deze
Thronus Cupidinis (nu met h) dekt gedeeltelijk een andere lading. Naast het
Frans en het Latijn wordt het Nederlands weer ingevoerd met teksten van de
Amsterdamse sterdichters: in het voorwerk gedichten van Vondel die al in
Pers’ Nieuwen verbeterden lust-hof (1607) stonden en in de slotafdeling verzen
van Visscher en Bredero. Van deze laatste zijn ook de nieuwe pittige Nederlandse
kwatrijnen bij de emblemata. Frappant blijft toch ook de Franse oriëntatie
van de opzet. Visschers verzen staan afgedrukt naast hun Franse voorbeelden
(Marot) en het aantal gedichten van Ronsard is bijzonder groot: verschillende
teksten in het voorwerk en twaalf sonnetten in de literaire sectie. Wie de samensteller van Thronus was, weten we niet. Een nieuwe druk volgde nog in 1620.
Intussen had De Passe al in 1618 gereageerd met een herziene en aanzienlijk
vermeerderde heruitgave van zijn eigen Tronus, nu met de titel Fons amoris
(Bron der liefde) én met Nederlandse verzen. Het aantal liefdesemblemen is
van negenendertig tot tachtig toegenomen en bevat een nieuwe categorie, genaamd ‘Houw’lijckx Sinne-beelden’. Het aangesproken publiek is uitgebreid
tot de meisjes van Amsterdam, Antwerpen en het ‘bisdom’ Utrecht. Was in Blaeus
Thronus vooral Bredero aan het werk gezet, in De Passes bundel was dat iemand uit een geheel andere hoek: de toneelschrijver Theodore Rodenburgh
(zie p. 000) aan wie in Fons ook een gedicht wordt opgedragen. Hij schreef de
Nederlandse verzen bij de embleemgravures.
Opvallend in de fraaie minidrukjes die uit deze commerciële wedijver zijn
voortgekomen, is hun aandacht voor lees- of beter voordrachtsteksten, terwijl
liederen er, op een chanson van Ronsard na, geheel ontbreken. De combinatie
van emblemen en liederen bleef evenwel met de nieuwe uitgave van Hoofts
bundel in 1618 op de markt beschikbaar. Een opmerkelijke, maar qua stijl ouderwetse bijdrage tot het genre vormde Cupido’s lusthof ende der amoureuse

boogaert van de kluchtschrijver Gerrit Breughel, die in 1613 het licht zag. Elk
van de eenentwintig emblemen leidde er een nieuwe groep liederen in. Ook in
de prent- en schilderkunst stond de gedachte dat Cupido als schepper van de
liefdesharmonie ook de muziekmeester bij uitnemendheid was, op de voorgrond.
Het moge inmiddels duidelijk zijn dat de amoureuze lyriek in Amsterdam
in de jaren 1600-1620 de inzet van een commerciële competitie was geworden.
Met de literaire opwaardering van liederen en liefdesgedichten was onder invloed van de kapitaalkrachtige geciviliseerde elite ook hun economische waarde
toegenomen.
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De Eglentier
De Hollandse kamer De Eglentier bundelde nog steeds de literaire krachten in
het Amsterdamse cultureel-intellectuele leven. Met haar naam en haar zinspreuk ‘In liefd’ bloeyende’ wortelde ze in de rederijkerstraditie: bloemennamen stonden voor de flores rhetorici (de stijlfiguren van de ‘Rhetorica’) en
de spreuk verwees naar de christelijke liefde die haar leden verbond. Maar zij
was ook de eerste kamer waarbinnen zich – op de schouders van voorgangers
als Spiegel en Roemer Visscher – een ware renaissanceliteratuur ontwikkelde.
De jonge avant-garde voedde zich gretig met klassieke, Neolatijnse of moderne
Europese literatuur, afhankelijk van de mate van ieders scholing, en bekwaamde
zich in de nieuwe lyrische en dramatische genres. Zij leerde snel: in taalzuiverheid, metrische beheersing, toepassing van klassieke stijlfiguren en moderne
thematiek kon zij weldra een internationale vergelijking aan. In de taal en motieven van liederen, hoewel vaak getoonzet op internationale melodieën, greep
men echter ook wel terug op de inheemse traditie. Pieter Cornelisz. Hooft en
Gerbrand Adriaensz. Bredero zouden zich profileren als de belangrijkste lyrische
dichters van de nieuwe Eglentier-generatie. Zij werden tevens, samen met Samuel
Coster, de leidende toneelauteurs van de kamer.
Het toneel werd als maatschappelijk medium steeds belangrijker. Waarschijnlijk al in het eerste decennium van de nieuwe eeuw ging de kamer voor
het eerst binnenshuis spelen voor een betalend publiek. Omstreeks 1610 zou de
jongere, Brabantse immigrantenkamer Het Wit Lavendel dit navolgen. De onderste lagen van de bevolking werden nu buitengesloten: de minimum entreeprijs van tweeënhalf stuivers, die later zou oplopen, was zelfs voor een geschoolde arbeider met een gemiddeld dagloon van circa zeventien stuivers niet heel
laag. We zien hier het begin van een professioneel toneel, gericht op een publiek op de wat hogere treden van de maatschappelijke ladder, dat zich onderscheiden wist van het ‘grauw’. Een soortgelijke ontwikkeling deed zich in de
eerste helft van de zeventiende eeuw ook in andere grote Europese steden
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voor. Met het stadsbestuur werd afgesproken dat een deel van de opbrengst
van de voorstellingen ten goede zou komen aan het Oudemannen- en vrouwengasthuis. De Amsterdamse bestuurders profiteerden nu dus direct van het
toneel in hun stad en legitimeerden het tegelijk tegen de aanvallen van de calvinistische predikanten. De overweging dat het grote groepen stedelingen van
steeds diversere pluimage samenbond, speelde waarschijnlijk mee in deze
maatschappelijke erkenning.
De Eglentier bleef traditiegetrouw bijdragen aan bijzondere gebeurtenissen
in de stad. Zo verzorgde Hooft ter inluiding van het Bestand in 1609 het ontwerp en de teksten van tien tableaux vivants op de Dam. De uitgebeelde geschiedenis van de onbaatzuchtige Romein Lucius Brutus, die de tiran Tarquinius
had verdreven en daarmee de republikeinse vrijheid had gevestigd, vormde
een treffende parallel met de eigen opstand tegen Spanje. Het was ook Hooft
die in datzelfde jaar de inscriptie leverde voor het grafmonument van admiraal
Jacob van Heemskerck, die voor Gibraltar was gesneuveld. Het werd als eerbewijs voor de vrijheidsstrijder in de Nieuwe Kerk opgericht. Toen in 1615 beide
Amsterdamse kamers werden ingeschakeld bij de stedelijke loterij, weer ten
behoeve van het Oudemannen- en vrouwengasthuis, schreef Coster namens
De Eglentier een toneelspel over het voor zo’n gelegenheid geëigende thema:
de parabel van de rijke man en de arme Lazarus (Spel vande rijcke-man).
Tot 1613 bleef De Eglentier zich echter distantiëren van het interlokale rede-
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Blazoen van de Hollandse rederijkerskamer te Amsterdam, De Eglentier, met
de zinspreuk ‘In liefd’ bloeyende’, voorstellend de gekruisigde Christus, omgeven
door een rozenstruik of egelantier.
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rijkersverkeer. Naar de reden daarvoor kan men slechts gissen. Vonden de
toonaangevende leden de bij deze wedstrijden voorgeschreven traditionele
genres van referein en zinnespel te ouderwets? Een belangrijke rol in deze distantie speelde mogelijk de groeiende controverse tussen degenen die de kamers
als het exclusieve terrein voor ontwikkelde poëzieliefhebbers beschouwden en
hen die de deuren open wilden houden voor niet-geletterde rijmers die de kunst
nog moesten leren en voor acteurs die helemaal geen literaire ambitie hadden.
Het oude verwijt van drankmisbruik en ander gebrek aan discipline, waarmee
elitedichters zich graag afzetten tegen mindere goden, klonk ook nu. Zulke
tegenstellingen zorgden binnen diverse Hollandse kamers voor ernstige problemen. In 1613 probeerde Hooft de onlusten binnen De Eglentier – tevergeefs –
op te lossen met een strak reglement. Juist toen deed de kamer voor het eerst
mee met een interlokale wedstrijd (in Haarlem) en daarna ook weer in 1616 (in
Vlaardingen), maar in beide gevallen met traditionele bijdragen van anonymi.
In 1615 deed Bredero bij monde van vrouwe Rhetorica een dringend beroep op
zijn medebroeders om de ontstane crisis te boven te komen door aan invloedrijke mannen als Cornelis Jacobsz. van Campen, Hooft en Coster het gezag te
geven over het ‘deel neus-wijse Sotten’ of ‘onbesnoeyden hoop’. Het liep erop
uit dat Coster, Hooft en Bredero in 1617 hun banden met De Eglentier verbraken.
Ook buiten Amsterdam maakten dichters met literaire pretentie zich algauw
los uit het kamerverband.
De erfenis van Spiegel: P.C. Hooft
Omstreeks 1600 had Spiegel nog steeds de literaire leiding van de kamer. In
zijn ogen bleef een dichter, welke vormgeving hij ook koos, altijd een volksopvoeder, een taak die een grondige moraalfilosofische scholing vergde. Voor de
jonge Pieter Cornelisz. Hooft (1581-1647) trad hij op als een persoonlijke morele
gids. De begaafde Hooft, evenals Spiegel geboren in een rijke Amsterdamse
koopmansfamilie, behoorde tot het geletterde en tolerante milieu waarin jongens werden grootgebracht in een besef van medeverantwoordelijkheid voor de
jonge staat. Hoofts vader, vele jaren burgemeester, was een van de ‘oude geuzen’,
vrijheidsstrijders van het eerste uur. Hooft zou de gemeenschap dienen als
dichter, ambtenaar en historicus.
Hooft werd al heel jong gevormd door klassieke en eigentijdse stoïsche lectuur, onder andere die van Lipsius en Montaigne. Zijn opvoeding zou afgerond
worden met een bijna drie jaar durende reis door Frankrijk en Italië (15981601). Volgens Hoofts biograaf Brandt wilde zijn vader hem internationale handelservaring op laten doen en hem tegelijkertijd kennis laten maken met de
‘burgerlyke wijsheit en heusche zeeden’ van beschaafde buitenlandse milieus.
Op reis vergat de jonge dichter intussen niet dat na zijn terugkeer De Eglen-

tier weer een beroep zou doen op zijn literair talent. Vanuit Florence demonstreerde hij in een rijmbrief aan zijn kamerbroeders hoezeer zijn dichterschap
was gegroeid door het directe contact met de bronnen van de renaissancepoëzie.
De Italiaanse steden, zo schreef hij, konden zich bij uitstek beroemen op een
reeks klassiek-Romeinse en – vanaf Dante en Petrarca – volkstalige dichters,
vooral Florence, de bakermat van de sierlijke Toscaanse taal. Holland kon weliswaar nog niet bogen op een literaire faam als die van Italië, maar als goede
leerling van Spiegel was Hooft ervan overtuigd dat zijn vaderland om andere
redenen recht had op literaire trots. In Holland klom men immers langs ‘des
Deuchts trappen’ omhoog naar ware vreugde, gebaseerd op morele kennis.
Spiegels Hert-spiegel was hiervoor de leidraad:
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*strijdbare dichters die om strijd de algemene loop
**om het onderscheid tussen goed en kwaad te doen maken

Eenmaal terug in Amsterdam voegde de twintigjarige zich weer in het kamerverband. Hij was in staat om het literaire leiderschap van de tweeëndertig jaar
oudere Spiegel over te nemen, nadat deze in 1602 naar Alkmaar was verhuisd.
Zijn mentor beschouwde zijn taak toen nog niet als beëindigd. Hooft mocht
wel weten waar de ‘ware vreucht’ te vinden was, maar in de praktijk zocht hij
die naar Spiegels zin te veel in liefdesgenot. In een vaderlijke brief, waarin hij
nog eens herinnerde aan de christelijk-stoïsche ethiek van zijn Hert-spiegel, wees
Spiegel zijn leerling de weg naar zelfkennis en naar het inzicht dat ware ‘lust’
nooit wordt gezocht, maar alleen wordt verworven door deugdbeoefening. De
door Hooft bewonderde Montaigne kon hem dit volgens Spiegel niet leren.
Hooft zou echter altijd gevoelig blijven voor vrouwelijke aantrekkingskracht.
Hij zou zich later zeer emotioneel gebonden betonen aan zijn gezin, ook al
wist hij dat dit voor de ware stoïcus behoorde tot het vergankelijke aardse bezit
waaraan men zich niet moest hechten. In een lied voor zijn vriendin Ida Quekels
(met de beginregels ‘Weet ijemandt beter saus als honger tot de spijsen’, uit
1603) verwierp hij wel ambitie en geldzucht, maar juist niet de liefde voor zijn
uitverkorene. Hij toonde zich eveneens meer een volgeling van Montaigne dan
van Spiegel in zijn behoefte aan eer, met name de eer die berust op de eigen
morele integriteit en die niet bepaald wordt door ‘de wanckelbaere roep des vollix
licht als wint’.
Hoofts opvatting over de hoge maatschappelijke status van de dichtkunst,
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In Amsterdam men vint die met sijn hóóch gedicht
De duister wech, die leijt tot ware vreucht, verlicht,
En vechters die omt best tghemeen beloop* der dingen
Tot goedts en quaets beken**, met aengenaemheit singen.

206

met name de tragedie en het epos, bleek uit de Reden vande waerdicheit der
poesie. In deze redevoering belichtte hij met het oog op het verwerven van een
ruimere behuizing voor de opvoeringen van De Eglentier de positieve maatschappelijke en politieke betekenis van de tragedie en het epos. Hij roemde de
poëzie als een beproefd instrument tot zelfkennis en tot ordening van de samenleving, dat vanouds door vorsten was geëerd. Tevens verleende zij aan helden
onsterfelijkheid. Uit die lof sprak meer aandacht voor de harmonie die poëzie
schept, dan voor de beargumenteerde kennisoverdracht die Spiegel beoogde.
Hooft geloofde in de hoge inspirerende kracht die ware dichters gelijkstelde
met zieners: zij spraken ‘de taele der goden’, een taal die een lange, tot deugd
drijvende naklank had. Voor zulke van oorsprong neoplatonische visies kon
Hooft eerder bij de door hem vereerde Heinsius terecht dan bij zijn Amsterdamse leermeester. In de praktijk van zijn toneelwerk sloot hij echter aan bij
diens didactische literatuuropvatting.
De lyriek van Hooft en Bredero
In bijna alle poëzie die Hooft in deze periode schreef, voegde hij zich naar de
internationale mode van de amoureuze lyriek, waarin de poëzie van Petrarca
en zijn navolgers sterk doorklonk. Het waren deels liederen op melodieën uit
Frankrijk en Italië, vaak lichtvoetig van toon, maar ook zwierige sonnetten.
Een aantal bereikte, zoals gezegd, nog voor Blaeus uitgave van de Emblemata
amatoria (1611) het publiek van de liedboeken. Al vanaf 1607 verwezen lieddichters in hun melodieaanduidingen naar liedjes uit Hoofts toneelspel Granida
(1605). We weten niet hoeveel fijnproevers Hoofts literaire creativiteit herkenden in het elegante, welluidende sonnet – uit circa 1603 – dat in Den bloem-hof
van de Nederlantsche ieught (1608) verscholen zat tussen de kundige lyriek van
anderen. Evenals een paar sonnetten van onbekende auteurs varieerde het op
het petrarkistische motief van de ogen van de geliefde die, feller dan de zon, de
minnaar in hun ban houden:
Leytsterren van mijn hoop, Planeten van mijn Ieucht,
Vermoghen* oogen schoon in s’hemels vyer** ontsteken,
Als ghy u vensters luyct*, so sietmen my ontbreken,
Mijns levens onderhout en teeder soete vreucht.

*machtige **vuur
*sluit

Dit sonnet was een van de zeven sonnetten uit de Bloem-hof die de Duitse
dichter Martin Opitz vertaalde en die zo, samen met onder andere vertalingen
van gedichten van Heinsius, terechtkwamen in diens Teutsche Poemata (1624).
Zo ging in de tweede druk van de Bloem-hof (uit 1610) ook Hoofts vederlichte
lied ‘Amaril de deeken sacht’ schuil in anonimiteit. De melodie van ‘Bella
Het handschrift van het begin van ‘Claech-leidt’, in Hoofts eerste Rijmkladboek, fol. 5r.

Nympha fugitiva’ had de dichter ontleend aan een lied uit de recente Italiaanse
opera Dafne, die hij in Florence kon hebben gezien:
Amaril de deeken sacht
Van de nacht,
Met sijn blauwe wolckenbuijen,
Maect de sterren sluymer blint
En de wint
Soect de Maen int slaep te suyen.
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Hoofts liefdespoëzie was oorspronkelijk bestemd voor meisjes wier initialen
en literaire naam hij in zijn zogenaamde Rijmkladboeken zorgvuldig onder de
tekst noteerde, met de datum waarop hij deze van het eerste klad afschreef.
Zodra hij zijn gedichten uit handen gaf, schrapte hij deze en andere verwijzingen
naar de autobiografische achtergrond. Hierdoor verschilden ze in niets, behalve
in kwaliteit en door de persoonlijke toon, van de gebruikelijke lyriek waarin
een dichter niet sprak namens zichzelf, maar namens een ‘ik’ dat algemeen herkenbare gevoelens verwoordde. Enkele gedichten heeft Hooft altijd binnenshuis gehouden, zoals het weemoedige ‘Claech-leidt’. Ruim drie jaar na dato gaf
hij hierin een zeer persoonlijke terugblik op zijn verhouding met zijn geliefde
Brechje Spiegel, die was geëindigd met haar tragische dood. Het meisje stierf
begin 1605 na twee zelfmoordpogingen, nadat de geliefden waarschijnlijk onder
druk van familie de relatie hadden moeten afbreken. Hooft nam in de Emblemata amatoria echter wel gedichten op die onder indruk van het afgedwongen
afscheid van Brechje waren ontstaan, zoals het lied ‘Sal nemmermeer gebeuren’.
Zijn eigen ervaring heeft hij daarin geraffineerd verwerkt in elegante renaissancethematiek, op de melodie en het stramien van het middeleeuwse lied
‘Het daghet in den Oosten’.
De naakte Venus die in het openingsembleem van de Emblemata (1611) op
haar schelp uit het water oprijst, symboliseerde wel een heel andere gemoedstoestand dan de standvastig zingende Arion op de dolfijn, die drie jaar later
het titelblad van Spiegels Hert-spiegel zou sieren. Hoofts onderwerpen, motieven
en beelden zijn ontleend aan het internationale idioom van de moderne liefdeslyriek, zoals de gelijkstelling van de geliefde aan de zon, het motief van de tijd,
die in de afwezigheid van de geliefde zo traag verglijdt en veel te snel gaat als ze
er is, of dat van de droom waarin de liefdesvereniging bedrieglijke schijn blijkt
te zijn. Het zijn thema’s die na hem nog door vele Nederlandse dichters zouden worden gehanteerd. Ook Hooft kon zich volgens de literaire conventie
een martelaar voelen van een ijskoude en tegelijk ‘serpsoete toveres’ (zoals in
het lied ‘Medea onbeweecht’). Toch paste het rollenspel van de petrarkistische

minnaar die weet dat hij tevergeefs brandt voor een afwijzende, onbereikbare
geliefde, hem niet wezenlijk. Hoezeer ook vervuld van erotisch verlangen,
toch spreekt uit verschillende gedichten juist bewondering voor een vrouw die
zijn liefde al had beantwoord of op wier wederliefde hij mocht hopen. Wanneer hij de eenmaal gewonnen vrouw toch weer definitief moet missen, zoals
in het geval van Brechje Spiegel, dringt werkelijke wanhoop door de poëtische
stilering heen. Zijn mooiste sonnetten wijdde hij aan zijn jonge aanstaande
bruid Christina van Erp, die alle andere vrouwen voor hem in de schaduw
stelde, zoals de zon dat doet met de sterren:

De ware harmonie in de wederzijdse liefde zocht Hooft in de combinatie van
zinnelust en zielsliefde. Zo verzekerde hij Christina in een lied waarin hij haar
de ‘Voochdesse van mijn Siel, wtmuntend hóóch cieraedt’ noemde, dat niet de
schoonheid van haar lichaam, maar haar ‘wijse Goedheits kracht’ zijn ziel had
gewonnen. Deze neoplatonische liefdesopvatting, die ook bij de dichters van
de Pléiade sterk aanwezig was, sprak al uit zijn spel Granida, waaraan hij onder
invloed van zijn toenmalige geliefde Ida Quekels in 1603 was begonnen (zie
p. 221).
Hoofts beeldend en stilistisch doordacht taalgebruik bleef altijd natuurlijk
en helder. Hij verstond de kunst om in het octaaf van een sonnet – dat vaak
één lange volzin omvatte – eerst een emotionele spanning op te bouwen, om
dan na de wending in het sextet de gedachte af te sluiten met een pregnante
slotregel. Met veel gevoel voor natuurlijke klank en ritme voegde hij zijn verzen
daarbij op soepele wijze naar het jambische metrum. Ook had hij een zekere
voorkeur voor de on-Nederlandse woordvolgorde waarin het bijvoeglijk
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Wanneer de Vorst des lichts slaet aen de gulden tóómen
Sijn handt, en beurt om hooch aensienlijck wter Zee
Sijn wtgespreide pruick van levend goudt, waermee
Hij naere anxtvallicheit, en vaeck, en creple dróómen
Van ’s menschen lichaem strijckt, en berch, en bos, en bóómen,
En steeden vollickrijck, en velden met het vee
In duisternis verdwaelt, ons levert op haer stee,
Verheucht hij, met den dach, het Aerdtrijck en de stroomen:
Maer d’andre starren als naeijvrich van sijn licht,
Begraeft hij, met sijn glans, in duisternissen dicht,
En van d’ontelbre schaer, mach ’t niemand bij hem houwen.
Al eveneens, wanneer uw Geest de mijne roert,
Word ick gewaer dat ghij in ’t haijlich aenschijn voert
Voor mij den dach, mijn Son, de nacht voor d’andre vrouwen.
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naamwoord achter het zelfstandig naamwoord stond. Dit zou door latere taalzuiveraars in afkeurende zin worden aangeduid met de term ‘mangroot’. In de
jaren twintig zou Hooft zijn metrische vrijheden nog verdedigen tegenover
Huygens, die strenge regelmaat voorstond. Ten behoeve van de bundeling van
zijn poëzie in 1636 zou hij zich echter zowel in metriek als syntaxis aan de toenemende taalnormering aanpassen.
Hoofts liederen en sonnetten zouden algauw, ook buiten Holland, worden
nagevolgd. Dichters konden dat bewust doen, zoals bijvoorbeeld in de bundel
T’vermaeck der ieught (Franeker 1612), die bezorgd en deels geschreven was
door de Friese dichter Boudewijn Jansen Wellens. Deze Wellens volgde duidelijk de opzet van de moderne Amsterdamse liedboekjes na. In een tijd waarin
ooit gelezen of gehoorde fraaie regels en beelden van bewonderde dichters tijdens het creatieve proces werden ingeweven in een nieuwe tekst, berustten
zulke ontleningen waarschijnlijk ook vaak op onbewuste reminiscenties. Toen
Roemer Visscher in 1614 het motto van een van zijn ‘Sinnepoppen’ aan een regel
uit ‘Vluchtige nimph waer heen so snel?’ ontleende, noemde hij Hooft al de
‘Phoenix der Duytscher Poeten’. Hooft was toen eveneens al beroemd als tragedieschrijver, sinds in 1613 Geeraerdt van Velsen onder zijn eigen naam was
verschenen bij de uitgever van zijn Emblemata amatoria, Willem Jansz. Blaeu.
Ook andere drukkers zagen sindsdien brood in uitgaven van ouder, ongepubliceerd werk van de dichter: in 1614 verschenen roofdrukken van zijn twee
jeugdspelen, in 1615 gevolgd door een anonieme editie van zijn Brief van Menelaus aen Helena. Deze liefdesbrief van de Grieks-Spartaanse koning Menelaus
aan zijn mooie vrouw die hem in de steek gelaten heeft voor de Trojaanse
prins Paris, was een kunstige oefening in imitatio van een ‘heldinnenbrief ’, het
genre van Ovidius’ Heroides. Eerder had Cornelis van Ghistele Helena en Menelaus al brieven laten wisselen, maar anders dan bij hem was de Menelaus van
Hooft niet beledigd en wraakzuchtig. Hij betoonde zich juist een ideale echtgenoot, wiens morele zelfprofilering, gevat in een retorische argumentatie om
zijn geliefde tot wederliefde aan te sporen, Hoofts lezers moest ‘bewegen’ tot
even harmonisch gedrag. In 1616 verscheen – ook in een aparte editie – een
antwoord uit naam van Helena, gedicht door een anonymus die Hoofts auteurschap had herkend. Een geautoriseerde uitgave van de brief kwam pas het jaar
daarop uit bij Blaeu, aan wie Hooft in 1615 ook al zijn – tien jaar oude –
Granida had toevertrouwd.
In de tijd dat Hoofts Emblemata verschenen – dus omstreeks 1611 – trad ook
de zesentwintigjarige schilder Gerbrand Adriaensz. Bredero (1585-1618) tot De
Eglentier toe. Opgegroeid in een sociaal minder bevoorrecht milieu dan
Hooft, had hij niet de Latijnse maar de Franse school bezocht. Dankzij de daar
opgedane taalkennis beschikte hij over een voldoende literair referentiekader

Wat dat de wereld is,
Dat weet ick al te wis
(God betert) door ’t versoecken*

*ondervinden, beproeven
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om deel te nemen aan het dichterlijk verkeer van de groep waarin Hooft het
voortouw had genomen. Bredero zou zich binnen de kamer meteen opwerpen
als een van de belangrijkste woordvoerders, die in het voetspoor van Coornhert en Spiegel de zuivere moedertaal met verve verdedigde. Al in zijn eerste
toespraak tot zijn kamerbroeders (in 1611) liet hij zich als taalzuiveraar kennen. In zijn aanval op de ‘Vreemde Hovaardy! die ons eyghen Lants-ingeboren
een Revel-Duytsch [iemand uit Reval, het huidige Tallinn], een krom-tongh,
en een Koeterwaal maeckt’, sprak hij duidelijke en krachtige Hollandse taal.
Met talent, ambitie en waarschijnlijk relatief veel vrije tijd ontwikkelde
Bredero zich snel tot een veelzijdig auteur die met groot gemak – ook in opdracht – voor allerlei gelegenheden en allerlei publiek poëzie schreef. Zo stak
hij de negen bruiloftsgedichten die wij van hem kennen óf in een geleerd-mythologisch, óf in een religieus kleed, afhankelijk van de doelgroep. Zijn lyriek
bestond vooral uit liederen (een kleine tweehonderd), maar door zijn vroege
dood zou hij de publicatie van het merendeel daarvan niet meemaken. Anders
dan van Hooft zijn er nagenoeg geen handschriften van hem bewaard, waardoor zijn meeste teksten moeilijk te dateren zijn.
Meestal sloten zijn liederen aan bij de amoureuze mode. Soms gebruikte hij
daarin de gekunstelde vormgeving van de oudere rederijkers, soms varieerde hij
op petrarkistische conventies of greep hij terug naar de eenvoudige natuurlijkheid van volksliederen, in een toonzetting die wisselde van luchtig erotisch
plezier tot moralisatie. Sommige liederen waren nog in de achttiende eeuw
bekend. Andere, zoals ‘Snachts rusten meest de dieren’ en de aanspraak tot de
‘Goddinne die de naam van ’tschip-rijck Eylant voert’ (waarmee hij doelde op
Roemer Visschers dochter Maria Tesselschade; zie p. 254) zouden juist in de
twintigste eeuw vaak een plaats in bloemlezingen krijgen.
Ook schreef Bredero vanuit een ondogmatisch calvinistische achtergrond
een aantal stichtelijke en vrome liederen. Sommige daarvan, zoals een paar
nieuwjaarsliederen, waren waarschijnlijk bedoeld voor samenzang binnen De
Eglentier. Andere, waarin een berouwvol, van de wereld afgewend ‘ik’ aan het
woord is, functioneerden mogelijk binnen een kleine kring van gelovigen. In
een daarvan verwoordde Bredero de levensinstelling van de onderzoekende
mens, die zich niet op boekenwijsheid, maar op eigen ervaring verlaat, en die
daardoor inziet dat alleen leven en sterven in Christus het verlangen waard
zijn. Men kon het lied zingen op de melodie van een liedje uit Hoofts spel
Theseus ende Ariadne:

Want ick heb daer verkeert*
En meer van haer geleerd
Als vande beste boecken.
Want of ick schoon al las
Het geen soo kunstich was
Als Goddelijck geschreven:
Ten gingh ter ziel, noch sin
Soo nyver* my niet in
Als ’t eygen selfs beleven.
212

*mij daar bewogen

*vlot

Maar Bredero onderscheidde zich pas werkelijk van andere dichters in zijn zogenaamde ‘boertige’ (grappige) liedjes, die hij in de mond legde van boerse of
volkse figuren in en rond Amsterdam of waarin hij hun gedrag plastisch beschreef. Evenals zijn liefdeslyriek waren deze bestemd voor de huwbare kinderen
van de gegoede burgerij. De realistische zedenschetsjes in Waterlands dialect
hadden vaak een zeer komisch effect. Ze dienden, zoals Bredero zelf zei, voor gezamenlijk vermaak tijdens vrolijke bijeenkomsten, maar ook – in aansluiting
bij oude opvattingen over het heilzame effect van poëzie – om melancholische
gedachten te verdrijven. Dat vermaak veronderstelde een sociale en morele
distantie tot de groep waartoe de hoofdpersonen van de gezongen liederen behoorden. Bredero wilde zeker niet dat zijn publiek zich zou identificeren met
de vrijende, vechtende en drinkende boeren die hij bijvoorbeeld in ‘Boeren
geselschap’ opvoerde. Mensen die hun lusten niet in bedwang konden houden,
fungeerden veeleer als waarschuwing. In deze ‘Niewigheytjes’ demonstreerde
hij de rijkdom aan uitdrukkingsmiddelen van de Hollandse volkstaal, waarbij
hij een stap verder ging dan toen hij alleen maar pleitte voor taalzuivering.
Door hun Hollandse taal en Amsterdamse couleur locale trokken deze liedjes de aandacht in het Leidse academische milieu, waar in 1612 ook al Roemer
Visschers speelse T’ loff vande mutse, ende van een blaeuwe scheen was verschenen. De Leidse uitgave van het Geestigh liedt-boecxken (1616) – hoogstwaarschijnlijk bezorgd door Scriverius – vestigde Bredero’s faam als een echt
‘vaderlandse’ dichter, zowel in taal als in onderwerpen. Dit moet hem gestimuleerd hebben om zich niet meer als geleerd dichter te presenteren, maar als
een bouwer van de landstaal, die zich alleen verliet op ‘het Boeck des gebruycx’:
[…] want ick heb als een schilder de schilder-achtige spreucke ghevolcht, die daer
seyt:
Het zijn de beste Schilders die ’t leven naast komen.

Liedillustraties uit Bredero’s Groot lied-boeck: ‘De betoverde minnaar’, ‘De begroeting van
de schoonheid’ en ‘Het vaarwel aan de kade’. Etsen van J. van de Velde naar D. Vinckboons.

Zo trad hij zelfbewust naar voren in de uitgebreide voorrede van een nieuwe
uitgave van het Geestigh liedt-boecxken. Dat was al een derde druk in twee jaar,
nu door hemzelf verzorgd. De tweede druk was zonder zijn medeweten op de
markt gebracht, uitgebreid met ‘ontuchtighe’ liedjes die hij niet als de zijne erkende. Het succes van de bundel blijkt wel uit het feit dat er van die eerste drie
uitgaven geen enkel exemplaar is overgeleverd en van de vierde druk uit 1621,
drie jaar na zijn dood, maar één. Hieruit kennen we de voorrede.
Na zijn vroege dood in augustus 1618 werd Bredero herdacht door een twintigtal dichters, wier lijkdichten door de Amsterdamse uitgever Cornelis
Lodewijcksz. van der Plasse werden opgenomen in de postume uitgave van
het toneelspel Stommen ridder (1619). Deze Van der Plasse was sinds 1616 de
vaste uitgever van Bredero’s toneelwerk, en zorgde nu ook snel voor uitgaven
van zijn poëzie. Een uitgaafje met verspreid dichtwerk (Nederduytsche rijmen,
1620) bevatte onder meer twee paradoxale lofdichten uit 1613-1614, het humanistisch genre dat binnen De Eglentier al eerder was beoefend. In een algemeen religieus perspectief woog Bredero hierin de waarde van rijkdom en
armoede af. In 1622 bundelde Van der Plasse praktisch al zijn liederen, ook de
teksten die de dichter zelf niet voor publicatie geschikt had geacht. De naam
van ‘Bredero, Amsteldammer’ had nu handelswaarde. Van der Plasse maakte
van het Groot lied-boeck een luxueuze uitgave met fraaie illustraties, die hij
conform de rederijkerstraditie binnen drie afdelingen rangschikte: ‘Boertigh,
amoreus, en aendachtigh’. Met een prijs van een gulden en veertien stuivers was
het een duur boek, waarvoor de uitgever de markt toch wat overschatte: in 1649
was de oplage – van mogelijk zo’n duizend exemplaren – nog steeds niet uitverkocht. Toch vonden met name Bredero’s boertige liederen al snel een weerklank

214

Bredero in zijn schildersatelier, knielend voor de drie goddelijke deugden hoop, geloof en
liefde, terwijl Venus en Cupido wegsluipen. Gravure in de derde afdeling van Bredero’s Boertigh,
amoreus, en aendachtigh groot lied-boeck. Amsterdam, C.L. van der Plasse, 1622.

in latere liedbundels, ook buiten Amsterdam. Al in 1624 volgde de Dordtse
dichter Abraham Aertsz. Plater ze na in zijn bundel Dordrechts lijstertje. Ook
in het Zuiden werden ze bij gelegenheid ‘verbrabantst’ in verzamelbundels opgenomen.
Het negentiende-eeuwse beeld van Bredero als ‘poète maudit’, de altijd wanhopig verliefde losbol die uiteindelijk tot inkeer komt, is grotendeels te danken
aan de presentatie in Van der Plasses uitgave van het Groot lied-boeck. In de allegorische prent voorin de laatste afdeling knielt een man in een schildersatelier
voor de drie christelijke deugden Geloof, Hoop en Liefde, terwijl Venus en
Cupido, de symbolen van de erotiek, de plaats verlaten. Hieruit leidde men ten
onrechte af dat de drie afdelingen elkaar opvolgende levensfasen van Bredero
zelf vertegenwoordigden. Deze mythe werkte buiten de wetenschappelijke bestudering van Bredero’s poëzie nog lang door, zoals in het bekende gedicht over
de dichter van Marsman. Ook latere literatuurhistorici bleven nog wel geneigd
om Bredero’s afzonderlijke amoureuze en religieuze gedichten autobiografisch
te duiden. Deze visie werd bij de Bredero-herdenking van 1968 voor een deel

Nieuwe dramaopvattingen
Heinsius en Grotius hadden in Leiden de nieuwe, op Seneca geïnspireerde
klassieke tragedie geïntroduceerd (zie p. 172) in het Latijn. Nu was Amsterdam
aan de beurt, waar het ‘moderne’ toneel zich in allerlei varianten van de nieuwe genres – tragedie, komedie en tragikomedie – vertoonde in de moedertaal.
Het voortouw nam De Eglentier, waarvan de leidende auteurs hun literaire
ambities in overeenstemming moesten brengen met de verwachtingen van
een steeds diverser en ook steeds veeleisender publiek.
Hooft en Coster schreven tragedies met klassieke of (in het geval van Hooft)
vaderlands-historische stof, waarin behalve het senecaanse model ook Heinsius’
Auriacus als voorbeeld meespeelde. Bredero’s ernstige spelen waren gebaseerd
op novellen en eveneens verdeeld over vijf bedrijven. In het komische genre
zorgden Hooft en Bredero allebei voor een Nederlandse herleving van het Romeinse blijspel, terwijl Coster en Bredero tevens de inheemse kluchttraditie
van gedramatiseerde anekdoten vernieuwden.
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ontwricht door de ontdekking dat verschillende verzen die Bredero voor een
geliefde Margriete zou hebben geschreven, vertalingen waren uit het Frans. Zij
bleken bestemd voor de Nederlandse uitgave van de Histoires tragiques, verzorgd door Reinier Telle. Zo’n vertaling uit het Frans was bijvoorbeeld het
‘Aendachtigh gebedt’, het sluitstuk van het Groot lied-boeck. Dit gedicht werd
lange tijd ten onrechte aangezien voor een bede die Bredero aan het eind van
zijn leven, in het aangezicht van de dood, zou hebben geschreven. Maar een
aantal andere gedichten komt toch wel duidelijk voort uit directe persoonlijke
ervaringen, zeker als hij zichzelf hierin bij name noemt. Zowel Bredero’s aandacht voor het volksleven als zijn verkenning van de gevoelens van het eigen ik
zijn te beschouwen als een bewuste literaire keuze voor alledaagse eigen levenservaring als onderwerp van poëzie. Juist die persoonlijke gedichten getuigen
van een persoonlijke, zelfstandige literatuuropvatting, vooral als ze niet uitmonden in een algemeen geldend inzicht of anderszins ingebed zijn in een algemeen didactisch kader. Bredero heeft deze opvatting waarschijnlijk in zijn
laatste jaren ontwikkeld.
De lyriek van Bredero is emotioneel directer en expressiever dan de beheerste verskunst van Hooft. Toch vond hij voor veel van zijn amoureuze liedjes in
Hooft een inspiratiebron. Conform de contrafactgewoonten van die tijd gebruikten beiden bekende, vaak dezelfde melodieën. In zijn natuurlijk taalgebruik en zijn realistische beschrijving van de werkelijkheid als bron voor
morele lering sloot Bredero meer dan Hooft aan bij Spiegel; ook zijn beroep
op de eigen ervaring en zijn demonstraties van zelfanalyse strookten met de
strekking van de Hert-spiegel en Coornherts Zedekunst.
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Volgens Bredero was het merendeel van het publiek minder geïnteresseerd in
‘gheestighe Poeteryen’ (geestrijke diepzinnigheden) dan in ‘boefachtige potteryen’ (ondeugende grappen). Vanaf 1612 gingen de komische spelen van Coster
en hem dan ook een belangrijke plaats innemen in het repertoire van De Eglentier. Toen Coster in 1617 trots meldde dat Bredero en hij de kamer in tien
maanden tijd tweeduizend gulden winst hadden opgeleverd, zal dat vooral aan
die stukken te danken zijn geweest. De gewoonte om na een avondvullend spel
als nastuk een korte klucht op te voeren, stamt waarschijnlijk pas uit de tijd van
de Amsterdamse Schouwburg, dus van 1637.
Realistische scènes met komische figuren werden ook vaak ingelast in tragediestof met hooggeplaatste personages, een praktijk die men kende uit het
schooltoneel en de rederijkerstraditie. Hooft en Coster wezen deze vermenging
vanaf het begin af. Maar Bredero excelleerde erin en het publiek zou zich met
zulke stukken nog decennialang door vele andere auteurs laten vermaken. In
de periode voor 1650 zouden nog wel in een hondertal ‘ernstige’ renaissancespelen – een derde van het bewaard gebleven totaal – komische tussenscènes
voorkomen. Afhankelijk van de dramaopvatting van de auteur hadden deze
zogenaamde ‘minderemanstonelen’ – waarin in de praktijk ook vrouwen voorkwamen – wel of niet een functie in de hoofdhandeling.
Spectaculaire malligheid op het toneel zonder veel tekst trok trouwens ook
veel toeschouwers. Dat blijkt uit het grote succes van Engelse reizende toneelgezelschappen, die zich – mede omdat het publiek hun taal niet verstond –
toelegden op acrobatische toeren, dans en zang, waarmee ze – alweer volgens
Bredero – veel Amsterdamse meisjes het hoofd op hol brachten. In een van
zijn toespraken binnen De Eglentier (omstreeks 1613) sprak Bredero verontwaardigd over de weinig opbouwende zotternijen die deze lichtzinnige types
te berde brachten. Toch zag hij blijkens de woorden van een lid van de jeunesse
dorée in zijn komedie Moortje (1615) heel goed dat deze professionele acteurs
een veel aantrekkelijker schouwspel boden dan de voordracht van de amateurrederijkers, die
Segghen op haar les, so stemmich en so stijf,
Al waar gevoert, gevult, met klaphout al haar lijf!

Maar de Amsterdamse rederijkers ging het toch allereerst om de tekst. In de
structuur en karaktertekening van hun ernstige spelen werkte de toneelpraktijk
van Seneca door, in die van hun komedies de stukken van Plautus en Terentius.
Waar het zinnespel, Coornherts komedies en ook bijvoorbeeld Spiegels Numa
structurele samenhang hadden vertoond in de behandeling van één probleem,
kenmerkten de nieuwe ernstige spelen én de komedies zich in het begin door
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los aaneengeregen scènes en door bespiegelingen die niet direct met de handeling te maken hadden. De auteurs hadden daarbij een voorkeur voor een veelheid aan onverwachte, wisselende gebeurtenissen waarop de hoofdpersonen
nauwelijks invloed konden uitoefenen. Van psychologisch waarschijnlijke of
consistente karaktertekening was weinig sprake. Zoals men uit Horatius’ Ars
poetica wist, moesten de moraliseringen, overwegingen en emotionele reacties wel passen bij het type dat de personages vertegenwoordigden – bijvoorbeeld de tiran of wijze vorst, de minnaar of de knecht – maar ze waren wel eens
in tegenspraak met het gedrag van het personage in de rest van het stuk. Zo
houdt bijvoorbeeld in Bredero’s komedie Moortje een jongeman een aanklacht tegen de slavenhandel, hoewel hij net voor zijn geliefde een Moorse slavin
heeft gekocht.
Het drama zou zich geleidelijk ontwikkelen naar meer consistentie en samenhang. De anonieme koren in het ernstige drama werden algauw vervangen door
gespecificeerde personages (‘reien’), die zelf bij de handeling waren betrokken, voor het eerst in Hoofts Granida (1605). Deze koren formuleerden onder
meer de morele normen waaraan het gedrag van de hoofdpersonen getoetst
moest worden. In de moraalfilosofische geest van Lipsius stond lijdzaamheid in
tegenspoed hoog genoteerd, terwijl het ongecontroleerd toegeven aan emoties
die de mens tot een speelbal van de wisselvallige Fortuin maakten, zeer laag
scoorde. Maar tegelijk raakte men meer en meer geïnteresseerd in de werking
van de menselijke geest en in de drijfveren van het menselijk handelen. Om
deze reden konden ontwikkelde toeschouwers zowel geboeid worden door het
ernstige als door het realistisch-komische toneel, dat werd opgevat als demonstratie van menselijke dwaasheid.
Degenen die zouden vergeten dat het vertoon van menselijke dwaasheid in
het komische toneel meer beoogde dan vrijblijvend plezier, konden door middel van een op het toneel aangebrachte spreuk herinnerd worden aan de ‘zin’
van het gespeelde stuk. Zo luidde Bredero’s waarschuwing bij de Spaanschen
Brabander: ‘Al sietmen de luy, men kentse niet’. Lering in Bredero’s komische
toneel bestond uit het doorzien van misleiding en zelfbedrog en uit het inzicht
dat gebrek aan zelfbeheersing het menselijk oordeel doet falen. Maar zij werd
ook geformuleerd in losse morele lessen, met name in Moortje. Werden die
daar nogal eens in de mond gelegd van weinig deugdzame types, op zichzelf
bleven ze ‘waar’.
Verwarring door misleiding boden ook de stukken die zich niet zozeer
richtten op het klassieke drama als wel op het veel vrijere elizabethaanse en
Spaanse toneel. Roman- en novellestof waren hierin geliefd, die door elkaar
geweven spectaculaire intriges boden over liefde, jaloezie en wraak, en waarin
vermommingen nogal eens voor aangename verwarring zorgden. Deze spelen
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zouden aan het eind van het tweede decennium met name door Theodore
Rodenburgh in De Eglentier worden geïntroduceerd.
Na de uitgave van Hoofts Geeraerdt van Velsen (1613) ging de belangstelling
voor gedrukte toneelteksten zich duidelijk aftekenen: tussen 1613 en 1620 verschenen er in het Noorden zo’n vijfenvijftig voor de eerste maal, merendeels in
Amsterdam. Hieronder waren ook veel oudere stukken en zeker een goed aantal dat nooit is opgevoerd. Sommige wel – en met succes – gespeelde drama’s
werden echter nooit gedrukt, zoals de tragedie Mahomet (1616) van de Amsterdamse toneelschrijver Jan Siewertsz. Kolm, lid van de Brabantse kamer. Tot in de
jaren dertig zou dat in Antwerpen zelfs de regel zijn, Van Nieuwelandt daargelaten.
In tegenstelling tot wat Coster incidenteel en Vondel consequent zou doen,
benutte Hooft de uitgaven van zijn spelen nooit om in een voorwoord in te
gaan op theoretische kwesties. Wel introduceerde hij in Geeraerdt van Velsen
de expliciete aanduiding van – de vrij opgevatte – eenheden van tijd en plaats,
die Scaliger (zie p. 173) had voorgeschreven. Bredero, die aan de uitgaven van al
zijn spelen zowel een opdracht als een voor lezers bestemde inleiding liet voorafgaan, benadrukte meerdere malen het belang van het horatiaanse decorum
ten aanzien van het taalgebruik van zijn karakters. Dat eiste dat een smid sprak
van yser en koolen, een Schilder van sijn veruwen, een Schoen-maker van sijn
leesten.

Verder liet Bredero de theorie voor wat ze was; alleen achtte hij tegenover de
lezers van zijn ernstige spel Griane (1612, gedrukt in 1616) excuses nodig voor
het tijdsverschil van meer dan twintig jaar dat hij op het toneel overbrugde.
Didactisch divertissement
Waarschijnlijk leverde Hooft al op zijn zestiende jaar, nog voor zijn grand
tour, zijn eerste toneelspel aan De Eglentier: Achilles en Polyxena, gebaseerd
op klassieke stof en voorzien van enkele formele tragediekenmerken. Na zijn
terugkomst uit Italië volgde Theseus ende Ariadne. In deze spelen werd het publiek veel minder geconfronteerd met de senecaanse vernietigende wraakzucht dan met de senecaans-stoïsche gedragsethiek. Deze vormde het repoussoir voor de uitbeelding van de vitale kracht van de jeugdige liefde, die altijd
het gevaar in zich droeg dat ze zou ontsporen tot redeloze hartstocht. Liefde
tussen twee gelijkwaardige partners werd in de nieuwe burgerlijke samenleving
wel toegejuicht als noodzakelijke basis voor een harmonisch huwelijk, maar
dan gekenmerkt door matigheid en verstandig overleg.
In West-Europa was liefde al lang het centrale onderwerp van novellen en
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toneel. In de setting van een uitheems koninklijk hof raakten edele minnaars,
die in verheven lyrische taal hun gevoelens uitten, verwikkeld in onthutsende
lotswisselingen, veroorzaakt door eigen verkeerde afwegingen of door ingrijpen
van buiten. Deze thematiek, ondersteund door waarschuwingen om in alles maat
te houden en vooral niet te vertrouwen op de grillige Fortuin, maakte het publiek voortdurend bedacht op de tegenstelling tussen schijn en werkelijkheid.
Het besef dat ook in de werkelijkheid liefdesgeluk, of – met ingrijpender maatschappelijke gevolgen – financiële voorspoed in de nieuwe overzeese handel elk
ogenblik in hun tegendeel konden omslaan, leefde zeer. Het werd onder andere
uitgedrukt in de kenspreuken van Hooft en Bredero, respectievelijk ‘Veranderen kant’ en ‘’t Kan verkeeren’.
In Hoofts twee jeugdspelen werden de risico’s van ongecontroleerde liefdeslust uitgebeeld: in het eerste belichaamd in de Griekse held Achilles, in het
tweede in de koningsdochter Ariadne. Achilles’ redeloze liefde voor de Trojaanse
prinses Polyxena strijdt met zijn streven naar deugdzaam en eervol gedrag,
terwijl Ariadne zich ondanks de raadgevingen van haar voedster en het koor
verliest in haar begeerte naar de vreemdeling Theseus, die haar trouweloos verlaat. Maar waar Achilles zijn gebrek aan zelfbedwang met de dood moet bekopen,
heft de eeuwige liefde van god Bacchus Ariadne op uit haar gefrustreerde passie. Het verloop van de Ariadne-geschiedenis gaf ruimschoots gelegenheid tot
moralisering en bood als besluit van alle fortuinswisselingen de christelijke
troost dat ‘Om beter alle quaet // De grote Godt laet schieden’. In de geloofsbeleving van Hooft en zijn tijdgenoten was de Fortuin niet meer dan een instrument waarvan de Goddelijke Voorzienigheid zich in een doelgericht beleid
bediende om de mens te beproeven of te straffen, maar ook om zich uiteindelijk over ongelukkigen te ontfermen.
Ook Bredero leverde algauw spelen volgens het door Hooft beproefde recept.
Hij koos daarvoor episodes uit de Spaanse ridderroman van Palmerin de Oliva,
een vervolg op de verhalen over Amadis de Gaule. Evenals de Histoires tragiques behoorde deze stof tot de populaire zestiende-eeuwse novelleliteratuur.
Al deze teksten waren al enige tijd ook in Nederlandse vertaling beschikbaar.
Rodd’rick ende Alphonsus, de geschiedenis van twee vrienden die op dezelfde
vrouw verliefd zijn, eindigt na veel wisselvalligheden noodlottig als de ene
vriend de andere per ongeluk doodt, juist nadat deze hem en zijn bruid heeft
gered van vijandige Moren. In een berijmde ‘Slot-redenen’ gaf Bredero een allegorische uitleg aan het verhaal, maar hij gaf dat ook een extra moreel perspectief: de impulsieve Rodd’rick, die op verschillende momenten zijn emoties niet in de hand blijkt te hebben, sterft uiteindelijk van excessieve smart. Het
verhaal in Bredero’s Griane loopt beter af voor de hoofdpersonen: twee prinselijke geliefden worden na wrede scheiding door een samenloop van onver-
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wachte gebeurtenissen en dankzij het doortastende optreden van hun te vondeling gelegde zoon twintig jaar later weer verenigd.
Bredero zocht afwisseling van toon in liederen en in realistische minderemanstonelen. Daarin vindt de vurige liefde van de ridderlijke hoofdpersonen
een parallel op lager niveau in de seksuele lust van figuren als Alphonsus’ page,
Nieuwen Haan of – in Griane – in die van boer Bouwen Lang-Lijf. Nieuwen
Haan vermeit zich in vrijmoedige toenaderingen tot het dienstmeisje Griet
Smeers, de jonge boer Bouwen heeft zin in zijn vrouw Nel, met wie hij samen
de vondeling opvoedt. In het laatste bedrijf van Griane zijn alle personen
twintig jaar ouder geworden. Bouwen spreekt dan zijn verrassing uit over de
wisselvalligheid van het lot (hun stiefkind blijkt een prins te zijn), maar hij belichaamt tegelijk de vergankelijkheid van het leven, waaruit met de ouderdom
de vitale kracht van de seksualiteit verdwijnt. Het thema van de ‘onachterhaelbre
Tijdt, wiens heten honger graech // Verslockt, verslint, verteert al watter sterck
mach lijcken’, dat Hooft in zijn bekende sonnet ‘Geswinde Grijsart’ aansneed,
hield deze generatie sterk bezig.
Pastorale ethiek
Zinnelust (‘min’) en zuivere zielsliefde werden door Hooft met elkaar verzoend
in het spel Granida (1605, gedrukt in 1615). In het eerste bedrijf is de jonge herder Daifilo nog bevangen door aardse min voor het herderinnetje Dorilea, die
als een ware petrarkistische schone weigerachtig blijft ten opzichte van zijn
erotische avances. Zodra hij echter geïnspireerd wordt door een hogere liefde
voor de prinses Granida, die innerlijke aan uiterlijke schoonheid paart, wil hij
alleen nog maar haar dienen. Zij wordt op haar beurt getroffen door de ‘goddelijke’ uitstraling van de onbedorven, natuurlijk levende jongeling, waarin zijn
innerlijke beschaving wordt weerspiegeld, en zij betoont hem al gauw wederliefde. Ondanks hun hoop op een gelukkig vredig leven op het land worden de
gelieven na veel verwikkelingen aan het (Perzische) hof verenigd als toekomstig koninklijk paar. In hun huwelijk worden
Liefde en Min aen een vertuyt*,
Beyde siel en lichaem-mengers,
Heilighe’ oppervrientschap-strengers*.

*verbonden
*vlechters

Vriendschap, waarin min en liefde ineengestrengeld zijn, als basis voor een
ideaal huwelijk – het was een vrij moderne visie. Deze verbintenis garandeerde
ook een deugdzaam koningschap dat natuurlijke eenvoud en wijze edelmoedigheid met elkaar verenigde.
Hooft concretiseerde in Granida de neoplatonische filosofie, waarin her-
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kenning van het Goede en Schone de mens opheft uit zijn aardse beperktheid
en hem het ware inzicht in harmonie en deugd biedt. Deze herkenning kon
plaatsvinden door muziek, maar ook door de wederzijdse liefde van twee verwante zielen, waarbij elke partner de platonische Idee belichaamde. Waarschijnlijk heeft een groot deel van het publiek de strekking van dit filosofische spel
niet begrepen en men kan zich zelfs afvragen of het integraal werd opgevoerd.
Maar de afwisseling van onverwachte gebeurtenissen, deels gesitueerd in een
idyllische natuur, en de menging van lyrische ontboezemingen en morele bespiegelingen met lichtvoetige en meer ernstige liederen stonden borg voor het
algemeen succes van Granida.
Pastorale scènes uit Granida werden nogal eens verwerkt in de beeldende
kunst. Ze pasten bij de nieuwe smaak voor amoureuze herdersidyllen, die ook
het onderwerp werden van talloze liedjes, in Nederland voor het eerst in Den
bloem-hof van de Nederlantsche ieught (zie p.182 en 196). In de Italiaanse en
Franse literatuur was deze belangstelling al eerder manifest, zowel in het aristocratische milieu van het hof als in bredere stedelijke kringen. In de pastorale
lyriek gaven geïdealiseerde hoofse herders en herderinnen zich zorgeloos over
aan de genoegens van ongecompliceerde erotiek, muziek en dans, zonder begeerte naar rijkdom of macht. In de zeventiende eeuw zouden vooral in Frankrijk
pastorale romans en drama’s met gecompliceerde intriges populair worden.
De verbeelding van een harmonische, zuivere levenswijze volgens de wetten
van de natuur schiep de bevredigende illusie dat men inderdaad anders kon
leven dan in een wereld van ambitie en uiterlijk vertoon. Vaak diende een pastorale inkleding ook als verhulling van een autobiografische liefdeservaring. Zo
was in Granida Hoofts liefde voor Ida (Gran-ida) Quekels verwerkt.
Het pastorale genre wortelde in klassieke teksten die aan het eind van de
zestiende eeuw alle in het Nederlands waren vertaald. Dat waren vooral Ovidius’
Metamorfosen, waarin de Gouden Eeuw van perfecte harmonie onder de mensen
als onherroepelijk voorbij werd voorgesteld, en Vergilius’ Bucolica (of Eclogae),
waarin juist de hoop op een toekomstig tijdperk van vrede en geluk werd gewekt. Maar met zijn Granida introduceerde Hooft nu ook elementen uit het
eigentijdse Italiaanse pastorale drama, met name het successtuk van Guarini,
Il pastor fido, dat in 1589 gevolgd was op Tasso’s ook al befaamde Aminta (in 1581
voor het eerst gedrukt). Guarini’s elegante en hoofse tragikomedie zou vele
malen vertaald en nagevolgd worden in het Nederlands. In 1609 werd in Amsterdam Theodore Rodenburghs verhollandste bewerking (Anna Rodenburghs
trouwen Batavier) opgevoerd door de Brabantse kamer. Het pastorale genre,
altijd met muziek en dans, zou goed aanslaan op het Nederlands toneel. Daar
werden de herdersliefdes, net zoals in verhalende pastorale lyriek, vaak uitgebeeld in een herkenbare Nederlandse situatie.
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Afwijkend van wat vóór 1605 in de Italiaanse en Franse pastorales gebruikelijk was, voerde Hooft in Granida naast de wereld van het landleven ook die
van het hof op, waar zijn hoofdpersonen uiteindelijk hun bestemming vonden.
Zo wees hij met een positief voorbeeld toeschouwers en lezers op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Waar zijn collega-toneelschrijver Samuel
Coster in Ithys (1615) de corruptie aan het Thracische hof fel liet afsteken tegen
de harmonie in de herdersscènes (zie p. 225), is er in Granida geen sprake van
een streng-veroordelende morele oppositie tussen beide levenssferen. Wel was
al in de zestiende eeuw de ambitieuze en intrigerende hoveling het mikpunt
van felle kritiek geweest, met name in de Aviso de privados y doctrina de cortisanos (1539) van de Spanjaard Antonio de Guevara. Dit werk werd in 1613 ook
in het Nederlands bekend. De titel Misprijsinghe der miserie des hofs ende der
hoocheyt, met lof van kleynen ende leeghen state drukt de scherp aangezette
tegenstelling tussen het materialistische hof en het eenvoudige leven duidelijk
uit. De gecultiveerde Amsterdammers uit de kring van Hooft, burgeraristocraten van de toekomst, voelden zich echter meer aangesproken door het persoonlijkheidsideaal van ‘de volmaakte hoveling’, beschreven in Il cortegiano
(1528) van Baldassare Castiglione. Het veredelende karakter van de liefde stond
ook in dit beroemde boek centraal.
Een leerschool voor bestuurders
In de eerste ernstige spelen van De Eglentier was altijd voorzien in een rol voor
een vorstelijke machthebber: meestal als wijze hoeder van orde en wetten,
wellevend en rechtvaardig tegenover eigen onderdanen en vreemdelingen,
maar ook wel als een door lust of machtsbegeerte ontspoorde tiran. Het juiste
staatsbeleid, politieke moraal en de plichten van regeerders tegenover hun volk
– het waren actuele thema’s die in het politiek-theoretische werk van Lipsius
en de rijzende juridische ster Hugo Grotius centraal stonden.
In het bijzonder de vrijheidsstrijd zou Hooft zijn leven lang blijven bezighouden. Vrijheid was voor hem onlosmakelijk verbonden met de eenheid van de
Republiek. Deze gedachte was dan ook het kernthema van de openbare vertoningen (tableaux vivants) die hij in 1609 ontwierp voor de viering van het begin
van het Bestand. Hij herhaalde die in een lang, niet-ondertekend ‘Ghedicht op het
Bestandt’ onder een allegorische prent die in diezelfde tijd bij Blaeu verscheen.
In 1613 werd het juiste staatsbeleid het thema van Hoofts invloedrijke tragedie
Geeraerdt van Velsen. Evenals Heinsius koos hij een onderwerp uit de Hollandse geschiedenis: het verzet van de Hollandse edelen tegen graaf Floris v. Hooft
stelde het zo voor dat Floris door grove aantasting van de rechten van zijn onderdanen de aristocratische erecode had gebroken; daarom mocht hem de opgedragen waardigheid worden ontnomen. Zijn tegenspeler was de edelman
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Van Velsen, wiens broer hij door rechtsverkrachting had laten executeren en aan
wiens vrouw hij zich had vergrepen. Velsen was echter zo verblind door persoonlijke wraakzucht dat hij de wet in eigen hand nam en de politieke orde
verbrak door de afzettingsprocedure niet te laten uitvoeren door de Staten, de
wettelijke vertegenwoordigers van het volk. Velsen doodt Floris en wordt zelf
gevangengenomen. Floris’ volgelingen zullen de moordenaar van hun heer op
gruwelijke wijze terechtstellen, en het volk wordt meegesleept in bloedige twisten. Maar Hooft legde tot slot een hoopvol toekomstbeeld – dat vaker in historiespelen voorkwam – in de mond van de rivier de Vecht. Daarin wees hij nog eens
op de voorwaarde om de heersende welvaart te bestendigen: een wijze regering,
die met redelijkheid en matigheid operereert en zo het gevaar van burgeroorlog
kan bezweren.
De Geeraerdt van Velsen was vooral een steun in de rug van de Hollandse
Statenregering: het spel diende bij Hooft tot rechtvaardiging van hun gezag.
Sinds 1588 hadden alle gewestelijke Staten de soevereiniteit in hun provincies
geclaimd, maar alleen de soevereiniteit van de Staten van Holland was theoretisch onderbouwd. Al in 1587 had de jurist François Vranck hiertoe argumenten aangedragen, waarna Hugo Grotius deze nader had uitgewerkt in zijn
Tractaet vande oudtheyt vande Batavische nu Hollandsche Republique (evenals het Latijnse origineel in 1610 gepubliceerd). Belangrijk in Grotius’ bewijsvoering was het argument dat de Bataafse voorouders van de Hollanders al een
regering hadden van ‘de besten en de aanzienlijksten’, die alleen op bepaalde
voorwaarden een vorst hadden aangesteld. Zoals de Hollandse volksvertegenwoordigers van weleer daarom het recht hadden om zich te verzetten tegen de
tirannieke graaf Floris, zo hadden de Staten terecht de Spaanse vorst afgezworen
omdat zij vanouds dragers waren van de soevereiniteit. Grotius’ staatkundige
visie vormde de achtergrond van Hoofts tragedie.
Maar Hooft zag ook de gevaren van het krachtdadig verweer tegen een tiran.
In de rei na het vierde bedrijf opperde hij dat de individuele mens die ervoor
kiest zich bij onrecht neer te leggen, een rust geniet die niet is weggelegd voor
de verzetsheld. Zijn allegorische verbeelding van de gruwelijke krachten Twist,
Gheweldt, Bedroch, die Eendracht, Trouw en Onnoselheydt (onschuld) verjagen, waarschuwde bovendien tegen het onvermijdelijk gevolg van tweespalt
tussen gezagdragers: de ontwrichting van de hele gemeenschap. Deze waarschuwing was op dat moment zeer actueel. Binnen de gereformeerde kerk was
al eerder een geschil uitgebarsten tussen de volgelingen van de theologen
Arminius en Gomarus, van wie de eerste in leerstellig opzicht eerder tolerant
was en de tweede veeleer streng dogmatisch. Een punt van felle discussie was
de al of niet te aanvaarden predestinatie, ofwel: zijn mensen door God voorbestemd tot verdoemenis of heil, of kunnen zij zelf tot hun heil bijdragen?
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Arminius meende het laatste, en werd hierover fel aangevallen door Gomarus.
In 1610 richtten de arminianen een Remonstrantie aan de Hollandse Staten
waarin ze om een oplossing van het conflict vroegen. Daarmee erkenden deze
‘remonstranten’, anders dan hun tegenstanders, het gezag van de wereldlijke
overheid in kerkelijke aangelegenheden en zo mondde de religieuze tegenstelling
uit in een politiek conflict over de machtsverhoudingen tussen kerk en staat.
Toen de Hollandse Staten, onder leiding van raadpensionaris Oldenbarnevelt,
in 1614 een verbod uitvaardigden op behandeling van de omstreden geloofspunten vanaf de preekstoel, werd de tegenstelling tussen de twee geloofsopvattingen alleen maar groter. De ‘contraremonstranten’ beschouwden de door
de overheid opgelegde kerkelijke tolerantiepolitiek als een inbreuk op hun geloofsvrijheid en gingen in vele plaatsen eigen kerkdiensten organiseren, waardoor de door Oldenbarnevelt nagestreefde eenheid van de kerk verbroken
werd. Ook ging zich nu een steeds duidelijker politieke oppositie aftekenen
tussen de raadpensionaris en stadhouder Maurits, die zich in juli 1617 openlijk
aan de kant der contraremonstranten schaarde. Het conflict kwam kort hierna
tot een climax toen de Hollandse Staten met de uitvaardiging van de zogenaamde
‘Scherpe Resolutie’ Maurits’ militaire gezag als opperbevelhebber van het leger
ondergroeven. Het reële gevaar van een burgeroorlog zou in augustus 1618 rigoureus bezworen worden door een machtsovername door Maurits, die stelselmatig
alle tegenstemmen van liberale zijde onderdrukte. De bejaarde Oldenbarnevelt
werd op onbewezen verdenkingen van landverraad ter dood veroordeeld, waarna zijn executie – in mei 1619 – door de stadhouder niet werd verhinderd.
In Baeto (1616) gebruikte Hooft opnieuw ‘vaderlands’ toneel voor een politiek
doel. In 1517 had de Hollandse geschiedschrijver Aurelius in zijn Divisiekroniek
de Hollandse stamvader Bato geïntroduceerd. Op deze mythe bouwde Hooft
een tragedie over een vredelievende, zichzelf opofferende prins der Catten.
Belaagd door een duivelse stiefmoeder geeft hij zijn rechten op de troon op en
gaat vrijwillig met zijn getrouwen in ballingschap om burgeroorlog te voorkomen. De onderdanen van deze onzelfzuchtige figuur zouden als inwoners
van een vrij land in de Hollandse kuststreek een eigen Bataafse staat hebben
gevestigd. Bato was het voorbeeld geworden van goed bestuur, zij aan zij met de
legendarische Bataafse leider Claudius Civilis, die het symbool was van de verdediging van de Hollandse staatkundige vrijheid. Op basis van de neostoïsche
politieke opvattingen van Lipsius kleurde Hooft dit portret van de Bataafse vorst
in met trekken van de Trojaanse held Aeneas, die de stamvader van de Romeinen
was geworden. Als aan het slot van het stuk Baeto de vorstelijke macht krijgt
opgedragen door de leiders van zijn volgelingen, weerspiegelt dit Hoofts voorkeur voor een gemengde regeringsvorm van Staten en stadhouder. De scène
geeft echter ook aan dat Hooft op dat moment de stadhouder met een sterkere

Spiegels van menselijke zwakheid
Anders dan de verheven figuren van de tragedie vertegenwoordigden de meeste
personages uit het komische toneel types die direct herkenbaar waren. De
kluchten van Bredero en Coster waren bevolkt met boerse en volkse types, die
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machtspositie wilde bekleden dan de staatsgezinden toen goed achtten. Niet
alleen op dit punt volgde Hooft opnieuw Grotius, maar hij volgde deze ook in
zijn visie op de hiërarchische verhouding tussen kerk en staat, waarin – anders
dan de contraremonstranten het zagen – de macht van de staat boven die van
de kerk werd geplaatst. Baeto wordt immers als leider erkend door de priesteres
Zeghemond, die met hem het land verlaat. Door Maurits’ politieke keuze voor
de contraremonstranten werd het moeilijk om het ideaal van een krachtige,
maar ook verzoenende en boven de partijen staande vorst nog op de stadhouder
te projecteren. Waarschijnlijk werd Baeto daarom in deze tijd niet opgevoerd.
De tekst werd pas in 1626, na de dood van Maurits, gepubliceerd. Overigens
nemen in Baeto staatkundige beschouwingen een ondergeschikte plaats in,
vergeleken met de uitbeelding van emoties en het evoceren van dreiging.
Samuel Coster (1579-1665) stelde zich tegenover de politieke actualiteit polemischer op dan Hooft. In 1617 waarschuwde hij in zijn Iphigenia ernstig tegen
de machtsbelustheid van de calvinistische geestelijkheid (zie p.238). Hij trad toen
niet meer op namens De Eglentier, maar als voorman van de door hem opgezette Nederduytsche Academie. Coster lijkt als arts extra geboeid geweest te
zijn door Seneca’s uitbeeldingen van de ontsporingen van de menselijke geest.
Die had hij met een scherp retorisch ontleedmes al blootgelegd in twee eerdere
tragedies met klassieke stof: Ithys (1615) en Polyxena (waarschijnlijk van 1615,
gedrukt in 1619). Ithys was geïnspireerd door Seneca’s Thyestes, en Polyxena
door diens populaire Troades én door Euripides’ Hekabe. In Ithys greep Coster
terug op het in Ovidius’ Metamorfosen beschreven verhaal over de escalatie van
gruwel die voortkwam uit de wellust en de veinzerij van koning Tereus. Hij gaf
de horror in deze tragedie nog een moraalfilosofisch tegenwicht in het harmonische geluk van de herders die buiten het verderfelijke hof het welleven in
praktijk brengen volgens de door Spiegel aangeprezen neostoïsche normen. In
Polyxena was van zo’n tegenwicht echter geen sprake meer. Net als in de Troadesbewerking van Duym (zie p. 160) lag in deze tragedie over de Trojaanse slachtoffers van de manipulaties der Grieken de nadruk op standvastigheid en geduld,
hier belichaamd in Polyxena. Tegelijk liet Coster opnieuw zien hoe onschuldigen
moeten boeten voor het egoïsme en het verlangen naar macht van bewindvoerders. Maar hij leerde ook dat degenen die in wanhoop het vertrouwen in
de goddelijke rechtvaardigheid in twijfel trekken en zich overgeven aan
wraakzucht – zoals Hecuba – hiervoor gestraft worden.
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een kleurrijke volkstaal spraken, gelardeerd met de inheems-volkse varianten
van de sententiae uit de tragedie: spreekwoorden. Om deze figuren kon een
stadspubliek dat ruime, wereldse levenservaring bezat, gemakkelijk glimlachen.
De burgers hoefden zich in Bredero’s Klucht van de koe (1612) niet te identificeren met een zelfingenomen boer die zich laat bedriegen door een slimme
dief. Ook konden ze zich veilig distantiëren van de hitsige molenaar – in oudere
liedjes al het prototype van seksbelustheid – in Meulenaer (1613), die beetgenomen wordt door een doortastende stedelinge. Je enige eigen koe niet herkennen, en die vervolgens in opdracht van de dief verkopen, of in bed je eigen vrouw
aanzien voor het stadse voorwerp van je lusten: zulk kortzichtig gebrek aan
onderscheidingsvermogen kenmerkte natuurlijk evidente domoren. Te kunnen
doorzien hoe deze primitieve figuren door hun eigen waandenkbeelden en listen van anderen in pijnlijke situaties terechtkwamen, prikkelde de geest.
Maar de boerenslachtoffers sloegen in deze zelfde tijd handig terug in twee
komische spelen van Coster, gebaseerd op verhalende volksliedjes die waren
uitgerekt tot een vijf bedrijven beslaande intrige. De boer in het liedje dat
Coster inspireerde tot de Boere-klucht van Teeuwis de boer, en men juffer van
Grevelinckhuysen (1612) was al in Spiegels Hert-spiegel verheven tot prototype
van de mens die kan leren van zijn ervaringen. Hij bleek ten onrechte gedacht
te hebben dat vrijen met een stadse juffrouw veel bijzonderder zou zijn dan
met zijn eigen vrouw. Ook Costers Teeuwis laat zijn oordeel vertroebelen door
zijn seksuele driften, die hem een gemakkelijke financiële prooi maken van een
gewiekste Haagse juffrouw en een al even geldbeluste advocaat. Maar anders
dan bij Bredero is hij uiteindelijk zijn stadse bedriegers te slim af en keert hij
triomferend naar huis. Coster laste zelfs voor de goede verstaanders een geleerde verwijzing in naar Plato’s bekende beeld van de werking van de menselijke
ziel, waardoor ook bij hem de boer een symbool werd van dé mens. Plato had
de rede voorgesteld als de wagenmenner van een tweespan, die met behulp van
het ene – edele – paard (de naar het goede strevende begeerten) het wilde andere
(de zinnelijke lusten) in bedwang moet zien te houden. Zo reed Teeuwis naar
de stad op een wagen die werd getrokken door een vurige jonge schimmel en
een gebrekkig beslagen paard. En dus werd hij meegesleept door zijn hartstochten! Ook in Costers Tiisken vander Scilden (gedrukt in 1613) komt een bedrogen boer er beter af dan een door de wol geverfde oplichter. Dat is in dit geval
een roofzuchtige krijgsman die in vredestijd het platteland terroriseert en ten
val komt door een valstrik van zijn slachtoffer.
In Bredero’s Moortje (1615, gedrukt in 1617) en Hoofts Warenar (1616, gedrukt
in 1617, waarschijnlijk geschreven in samenwerking met Coster) treden geen
plattelanders op, maar stadstypes. Het publiek werd hierin geconfronteerd
met de dwaasheden en ondeugden van figuren uit zijn eigen leefwereld, met
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zo veel succes dat deze stukken tot ver in de zeventiende eeuw repertoire hielden
op de Amsterdamse Schouwburg. Bredero en Hooft hadden ditmaal een klassiek blijspel – respectievelijk Terentius’ Eunuchus en Plautus’ Aulularia – in een
Hollandse jas gestoken. Vaste types uit de stedelijke Romeinse samenleving
– zoals de oude vader, de gelieven, de koppelaarster, de snoever, de parasiet of
de slimme knecht – werden gesitueerd in een Amsterdams milieu. Bredero, die
geen Latijn kende, baseerde zich op een Franse en een oudere Nederlandse
vertaling van Van Ghistele. Hooft gebruikte de originele tekst van Plautus, die
op zijn beurt zijn types en sfeer had ontleend aan de Griekse komedie. Beide
auteurs voerden hun personages op in de herkenbare setting van het eigentijdse Amsterdam en lieten hen spreken in Amsterdams dialect. Evenals hun
ernstige drama’s waren deze bewerkingen echter verschillend in opzet. Waar
Bredero zich in exuberante stijl uitleefde in kleurrijke beschrijvingen van de
Amsterdamse markt (door klaploper Kackerlack) of van het ijsvermaak op de
bevroren Amstel (door de oude heer Lambert), zijn de conversaties van Hoofts
eenvoudiger sprekende karakters veel functioneler.
In Moortje krijgen de door blinde passie voor de hoer Moy-ael gedreven
Ritsert en zijn opgeblazen medeminnaar Roemert nauwelijks een moreel tegenwicht. Bijna iedereen in deze komedie demonstreert herkenbare tekortkomingen, die het publiek geacht werd te veroordelen. Toch zal men tegelijk vermaakt zijn door de mooie praatjes van de handige Moy-ael en de redderige
Kackerlack, waardoor de door hun hartstocht ontregelde figuren zo gemakkelijk
ingepakt werden. Gebonden aan het stramien van Terentius kon Bredero zijn
publiek ook niet bepaald lering laten trekken uit de afloop van het spel, waarin
alle personages hun zin krijgen. Of vond men dat de listig opgezette verkrachting van een slapend onschuldig meisje door Ritserts broer werd goedgemaakt
door zijn latere belofte om met haar te trouwen? In Warenar valt door karaktercontrasten – kortzichtig egoïsme en geldzucht tegenover edelmoedigheid
en gezond verstand – het volle licht op de dwaasheid van de gierige Warenar.
Deze is door zijn obsessie verstrikt in waandenkbeelden en heeft zelfs niet
door dat zijn eigen dochter hoogzwanger is. De gebeurtenissen leiden hier
consequent naar het einde, waarin de vrek tot juist inzicht komt en de jeugdige
Ritsaert, die zijn buurmeisje heeft verleid, haar trouwt. Hooft (en Coster)
maakten die verliefde minnaar meer moreel aanvaardbaar dan de losbol bij
Bredero. Ze bedachten dit slot zelf, aangezien dat in de brontekst niet was
overgeleverd.
Beide stukken knopen aan bij de traditie van de vastenavondmaskerades.
Die gaven ruimte aan jeugdige losbandigheid, verpakt in een lichtvoetig spel
met schijn en werkelijkheid. Vastenavond – ruim opgevat als de winterse periode tussen Driekoningen en Aswoensdag – speelde in het openbare leven in

Noord-Nederland weliswaar geen rol meer, maar bood in het komische toneel
nogal eens een kader voor bedriegerij en seksuele uitstapjes, zoals die van
Costers boer Teeuwis. Zoals Ritserts broer zich verkleedt als een zwarte bediende, zo heeft Hoofts jeugdige Ritsaert in carnavalsvermomming Warenars
dochter verleid.
Warenar werd uiteindelijk niet door De Eglentier opgevoerd, maar door de
Nederduytsche Academie, die op 24 september 1617 was geopend. Hier zou ook
Bredero’s meesterstuk de Spaanschen Brabander in première gaan (zie p. 241).
Dat stuk speelde in op de aanwezigheid van een belangrijke nieuwe bevolkingsgroep in Amsterdam, waarvan de literair geïnteresseerde leden toen al lang
waren verenigd in een eigen kamer.
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De Brabantse kamer
In 1598 had een aantal Zuid-Nederlandse immigranten een tweede Amsterdamse kamer gesticht, Het Wit Lavendel (De witte lavendelbloem), onder het
devies ‘Uyt levender jonst’ (dat wil zeggen: gebaseerd op warme, goddelijke
liefde). In tegenstelling tot de immigrantenkamers elders voerden hier niet
Vlamingen, maar – meestal uit Antwerpen afkomstige – Brabanders de boventoon. Anders dan de academisch gevormde Hooft en Coster in De Eglentier
behoorden zij tot een veelal niet-klassiek geschoolde, maar wel ontwikkelde
middenklasse van boekverkopers en uitgevers, schoolmeesters, winkeliers en
handwerkslieden. Hun eerste factor was Zacharias Heyns, zoon van Peeter Heyns
(zie p. 39, 42). Deze laatste had zich inmiddels als hoofd van een meisjesschool
in Haarlem gevestigd. Zacharias Heyns, bij Plantijn opgeleid, was een productief uitgever van moralistisch-didactisch en encyclopedisch werk, zowel door
anderen als door hemzelf geschreven, vertaald of bewerkt. Voor zijn vertrek
naar Zwolle in 1605 nam Heyns al de derde plaats in onder de eenentwintig uitgevers die inmiddels in Amsterdam werkten.
De leden van Het Wit Lavendel stelden zich in het begin zowel in religieus als
in literair opzicht behoudender op dan hun collega’s in De Eglentier. Ze waren
gelovige protestanten, die zich als dichters voegden naar de rijmrijke, met mythologische en andere beeldspraak versierde rederijkerstaal die ook in de Vlaamse
kamers in Haarlem en Leiden werd gebezigd. Daarover maakte Bredero zich
flink vrolijk in zijn Klucht van de koe en Spaanschen Brabander. De koplopers
van de kamer bleken zich echter algauw van de nieuwe heldere uitdrukkingsmiddelen en genres te kunnen bedienen. Ook binnen deze Brabantse kring erkende men het gezag van Hooft. Factor Abraham de Koning beschouwde hem
in 1615 als hoofddichter in de rij van eigentijdse ‘zinrijckste poeeten’, na Marnix,
Coornhert, Spiegel, Van Mander en Heinsius. Toch lijken de Brabanders zeker
in het begin een vrij gesloten groep te hebben gevormd. Uit de lovende drem-

peldichten bij uitgaven blijkt nauwelijks iets van persoonlijk contact tussen de
leden van beide kamers, op een uitzondering na: Bredero. Onder de dichters
die vanaf 1616 diens toneelwerk inluidden, waren diverse Brabanders en op
zijn beurt schreef hij zelf lofsonnetten voor hun toneeledities. Ook zijn goede
vriend Karel Quina, die in 1610 uit een Frans intermediair een Griekse liefdesen avonturenroman van Heliodorus vertaalde, was lid van Het Wit Lavendel.
Brabants drama
Binnen Het Wit Lavendel ging men zich wat later en meer geleidelijk oriënteren
op het klassieke drama dan binnen De Eglentier. In 1602 publiceerde Zacharias
Heyns twee eigen spelen onder de behoudend-didactische titels Pest-spieghel
en Vriendts-spieghel. Met zijn Vriendts-spieghel, een tragikomedie die deels
gebaseerd was op een door Coornhert vertaalde novelle van Boccaccio, introduceerde Heyns een nieuwe toneelvorm in de Brabantse kamer. Daartoe liet
hij zich zeer waarschijnlijk inspireren door de Franstalige schooldrama’s van
zijn vader die hij in 1595 en 1597 had uitgegeven. Bij de schoolsfeer paste ook
het thema van Heyns’ spel: de onderlinge opofferende vriendschap van twee
adolescenten, van wie de een in opperste onbaatzuchtigheid zijn geliefde afstaat
aan de ander. Het stuk opende – na de proloog – bovendien met een monoloog van een leermeester over het nut van geleerdheid. Vriendschap appelleerde aan idealisme, maar had zeker in deze tijd ook een aspect van praktisch nut:
verbondenheid met anderen was binnen een groep immigranten extra nood-
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Blazoen van de Brabantse
rederijkerskamer te Amsterdam, Het Wit Lavendel, met
de spreuk ‘Uyt levender
jonst’, voorstellend Caritas,
gekroond door Liefde en
Hoop.
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zakelijk om te overleven. Heyns benadrukte al op de titelpagina dat men dankzij
zo’n band de slagen van het lot kon weerstaan. Drempeldichten van Heyns’
medeballingen herhaalden die gedachte, en bevestigden daarmee de functie van
het spel als groepsbinding.
Na zijn vertrek naar Zwolle vertegenwoordigde Heyns in 1606 Het Wit Lavendel nog op de grote rederijkerswedstrijd in Haarlem, waarvan hij het volgend
jaar onder de titel Const-thoonende iuweel een fraaie uitgave bezorgde. De
Brabantse kamer werd daarna steeds expansiever. In 1613 organiseerde zij zelf
een rederijkerswedstrijd, waaraan voor het eerst sinds jaren weer kamers uit
het Zuiden meededen. Vanaf het Haarlemse feest gaf ze als een van de actiefste
kamers ook acte de présence op andere interlokale bijeenkomsten.
Omstreeks 1610 volgde de kamer het initatief van De Eglentier om tegen
betaling binnenshuis toneelvoorstellingen te geven. In deze tijd schreef de
jonge Joost van den Vondel (1587-1679) als eerste een bijbelse tragikomedie
volgens klassieke normen (Het pascha). De verzen waarmee de herder Mozes
het spel opent, openbaren al direct de – hier nog duidelijk bartasiaanse – stijl
van de grote toneeldichter:
Weydt hier myn Beestiael, weydt hier myn tier’ghe Vee,
Golft hier om dit Gheberght myn wit-ghewolde Zee,
Scheert hier t groen-hair’ghe loof, spaert kruydt, noch Bloemkens geurich,
T’lacht hier doch altemael, zoet-rokigh en couleurich.

Deze zoon van een Antwerpse doopsgezinde zijdehandelaar – zijn ouders waren
via Keulen naar Amsterdam was uitgeweken – had toen al zijn eerste literaire
sporen in dit Brabantse milieu verdiend. De kennis van het klassieke drama
had hij uit tweede, Franse hand, terwijl Hoofts invloed zichtbaar was in het
onderscheid tussen anonieme koren enerzijds en reien die uit benoemde personages bestonden anderzijds, zoals ‘Den reye der Egyptenaren’ en die ‘der
Israeliten’. Anders dan Hooft in Granida hanteerde Vondel die overigens in
combinatie met elkaar. Pas nadat hij – op volwassen leeftijd – Latijn had geleerd, zou hij Seneca als model nemen in Hierusalem verwoest (1620). Toen hij
later als een alom bewonderd en geleerd auteur op het vlak van poëtische verbeelding en verstechnische spankracht niets meer hoefde te leren, zou hij zich
steeds blijven aanpassen aan de nieuwste inzichten over de ideale tragedie.
Na 1610 werd de boek- en prenthandelaar Abraham de Koning (1588-1619)
een van de nieuwe leidende figuren van Het Wit Lavendel. Daar was hij vooral
productief als toneelauteur. Tussen 1610 en zijn sterfjaar 1619 schreef hij negen
tragedies en zinnespelen. Die bevatten bijbelse stof, behalve zijn eerste stuk
Henricus de vierde, dat gewijd was aan de recente dood van de gelijknamige

Bijbels-religieuze inspiratie in het toneel
De gelovige Brabanders putten in hun toneelwerk graag uit de bijbel, het Boek
der Boeken. Die bleef dé bron voor algemene christelijke lering, zoals het noodzakelijk vertrouwen in Gods almacht en diens onvermijdelijke bestraffing van
hoogmoed. Halsstarrige trots kenmerkt bijvoorbeeld de hoofdpersoon van
De Konings eerste bijbelse tragedie, Achab (1610 of 1612, gedrukt in 1618), terwijl
het titelpersonage van zijn Hagar (1616, niet gedrukt) hoogmoed toont die in
deemoed verandert. We zagen al dat Hollandse rederijkers treffende parallellen
onderkenden tussen hun eigen situatie en de geschiedenis van de oudtestamentische joden, die als Gods uitverkoren volk vele malen uit de grootste beproevingen waren gered. Dit gold des te meer voor veel Brabanders die aan de
oorlogsgruwelen waren ontkomen. Vondel stelde in Het pascha de wonderbaarlijke verlossing van de joden uit de Egyptische slavernij allereerst – in doperse traditie – voor als een ‘voorafschaduwing’ van de bevrijding der zondaren
door Christus. Maar in een apart gedicht achter de tekst vergeleek hij Mozes,
de strijdbare leider der joden, ook met Oranje. Zijn Hierusalem verwoest was
echter niet meer dan een religieus spel over Gods wrekende gerechtigheid over
zondaren, in een christelijke aemulatio van Seneca’s Troades.
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Franse koning, en een allegorisch spel voor de Amsterdamse loterij van 1615.
Zijn oeuvre, eerst nog gekenmerkt door heterogene combinaties van klassieke
en niet-klassieke elementen, ontwikkelde zich onder invloed van Vondel en
Hooft in classiciserende richting, maar wel bleef De Koning oog houden voor
de mogelijkheden van de minderemanstonelen. Hij hield vast aan de explicitering van christelijke normen en ook de afwisseling van ernstige en komische
scènes stond bij hem in dienst van een moreel oordeel over de hoofdpersonen.
Naast De Koning waagde ook de schilder Jan Siewertsz. Kolm zich – overigens met weinig talent en inzicht – aan de nieuwe toneelgenres. In zijn tragikomedie Battaefsche vrienden-spieghel (1615) toonde hij zich gevoelig voor
modieuze novellestof, in dit geval een verhaaltje over de vriendschap tussen
twee edellieden die triomfeert over de intriges van een Venetiaanse courtisane.
Het komische genre werd in dit milieu natuurlijk ook beoefend, maar behalve in minderemanstonelen alleen in de vorm van kluchten. Kolm toonde in
zijn Malle Jan Tots boerdighe vryery (waarschijnlijk uit circa 1618, gedrukt in
1633) dat hij meer bedreven was in realistische karakteruitbeelding en dialogen
tussen volkse types, dan in het weergeven van de verheven toon van edellieden.
Zijn klucht zou nog lang repertoire houden. De drukker-uitgever G.H. van
Breughel, een Wit Lavendel-lid van het eerste uur, koos alleen voor het komisch
toneel. In 1610 publiceerde hij het eerste deel van zijn – toen al oudere en nog
vrij traditionele – Boertighe cluchten, in 1612 gevolgd door een tweede deel.
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Ook De Koning legde in enkele van zijn oudtestamentische tragedies verbindingen met de situatie in de Nederlanden. Dit deed hij allereerst in Jephthahs
ende zijn eenighe dochters treur-spel (1615). Dit drama dankte zijn titel aan het
verhaal over de joodse leider (‘richter’) Jephthah, die aan God de belofte doet
dat hij als dank voor de overwinning op zijn vijanden het eerste zal offeren dat
hem bij zijn thuiskomst zal ontmoeten. Als dit zijn enige dochter blijkt te zijn,
houdt hij zijn woord. De Koning opende echter met het begin van Jephthah’s
geschiedenis, en liet zo het volle licht vallen op de agressie van de heidense vorst
Ammon jegens het joodse volk en zijn moedige veldheer. Het slotkoor vergelijkt
de overmoedige Ammon met Spanje en Jephthah, de bevrijder, met Oranje,
voorgesteld als strijder voor de ware godsdienst.
In Simson dramatiseerde De Koning het verhaal van een andere joodse ‘richter’, die zich door zijn verraderlijke geliefde Delila het geheim van de bron van
zijn kracht – zijn haren – laat ontfutselen en zo door haar aan de heidense
Filistijnen wordt uitgeleverd. In dit stuk, gedateerd op 18 april 1618, lijkt De
Koning te pleiten voor een vreedzame oplossing voor het geëscaleerde politieke conflict tussen Maurits en Oldenbarnevelt. De kapper die Simson tijdens
zijn slaap de haren afscheert, zingt een liedje waarin verraad (het ‘scheren’) van
eigen land en verbreking van de godsdienstbanden (door Oldenbarnevelts ‘Resolutie tot vrede in de kerken’?) wordt veroordeeld. Maar tegelijk wordt de vorst
(Maurits?) aangemaand om zijn eigen wil te matigen en het volk zonder schade
in toom te houden. In Simson beheerste voor het eerst nu ook bij De Koning
een niet te beteugelen seksuele lust de handeling, soms herinnerend aan
Daifilo’s aardse begeerte naar het herderinnetje Dorilea in Hoofts Granida.
Iedereen wist van tevoren dat zulke begeerten tot niets goeds konden leiden.
In januari 1620 bracht Het Wit Lavendel een spel van Gerbrand Smit over
Davids zoon Absalom, die gedood wordt nadat hij zijn vader van de troon
heeft willen stoten. Met dit stuk stelde de kamer zich onvoorwaardelijk op
achter de stadhouder, die nu de van remonstranten ontdane publieke kerk beschermde. In het ‘Besluyt’ van Absalom – op het spreekwoord ‘Hoogmoed komt
voor den val’ – spreekt de auteur de hoop uit dat God zijn kudde rondom
Maurits in eendracht zal bewaren. Het waren verhalen die Vondel later opnieuw zou dramatiseren, maar dan steeds toegespitst op de slotfase, met volle
aandacht voor de innerlijke problematiek van de hoofdpersonen (zie p. 534).
Zoals men de bijbel las in eigentijds perspectief, zo interpreteerde men op
het toneel ook de actualiteit in het licht van het godsbestuur. De Koning was
in 1610 gedebuteerd met een tragikomedie over de moord op de in de Republiek zeer geliefde Franse koning Hendrik iv, waarin Fama de opvolging door
de dauphin als een door God gewilde vreugdevolle wending aankondigt. Waar
dit stuk heet van de naald werd geschreven, evoceerde Kolm in zijn Nederlants

Lyriek: Vondels ontwikkeling tot religieus dichter
In het algemeen bestond de lyrische productie van de Brabanders uit typische
gebruiksliteratuur en gelegenheidswerk, zoals bijdragen aan liedboeken, drempeldichten bij uitgaven van al of niet literair werk van anderen of bruiloftsliederen. Alleen Vondel onderscheidde zich als talentvolle lyricus van middelmatige kamerbroeders als Van Breughel en Kolm.
Evenals in zijn drama’s wilde Vondel zich ook in zijn lyriek vanaf het begin
spiegelen aan de beste en modernste dichters. In zijn oudst bekende gedichten
– een drempeldicht, een religieus gekleurd bruiloftslied en een nieuwjaarslied
voor de kamer – klonk sterk de echo van zijn doopsgezinde geloofsgenoot Van
Mander door, die van 1604 tot zijn dood in 1606 in Amsterdam woonde. Maar
toen Vondel in 1607 van uitgever Pers de kans kreeg om zich in het liedboek
Den nieuwen verbeterden lust-hof in druk te presenteren (zie p. 196), trad hij
tevens in het voetspoor van Heinsius. Zijn bijdragen waren alle drie getekend
met de zinspreuk die hij als kamerlid voerde, ‘Liefde verwinnet al’. Onder twee
ervan zette hij – als enige in de bundel – bovendien zijn naam.
Daarna bleef de ernstige, jonge Vondel afwezig in amoureuze liedbundels.
In de doopsgezinde kring van de Waterlanders waartoe hij behoorde, was men
weliswaar minder van de wereld afgekeerd dan tevoren, maar men zag die
wereld toch steeds in religieus perspectief. In de komende tien jaar profileerde
Vondel zich als een religieus belerend dichter, die zijn medegelovigen aanspoorde tot actieve deugdbeoefening. Behalve in zijn toneel deed hij dit in enkele
losse gedichten, zoals belijdenisliederen die aansloten bij de doopsgezinde liedbundels. Maar hij legde zich ook toe op commercieel goed liggende genres, zoals uitvoerige gedichten bij prenten, uitgebracht door Abraham de Koning en
door Dirk Pietersz. Pers, op wiens verzoek hij tevens bewerkingen van oudere
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treur-spel (1616) de zware beproevingen die de vorige generatie in het Zuiden
vijftig jaar tevoren ter wille van de geloofsvrijheid had doorstaan. Anders dan
Duym, die in 1606 de eerste oorlogshandelingen had gedramatiseerd om het
naderend Bestand met Spanje af te weren, was het Kolm waarschijnlijk te doen
om beter begrip voor zijn Brabantse achterban bij de Hollanders.
De Konings spel voor de loterij van 1615, waarvoor ook Coster namens De
Eglentier een stuk leverde (zie p. 203), herinnerde eveneens aan de oorlogsellende die veel Zuid-Nederlanders tot armoede had gebracht. Naast de figuren
‘Out’ en ‘Arm’ trad daarin ook ‘Vreemde’ op, een behoeftige oude Vlaming,
wiens vader om zijn geloof ter dood was gebracht en die nu een beroep deed
op de Amsterdamse armenzorg. Dit spel wilde in principe alle inwoners van
Amsterdam aansporen tot daadwerkelijke naastenliefde, zeker de gefortuneerden onder de Zuid-Nederlanders.

emblematabundels maakte. Vondels eerste drie prentgedichten gingen uit van
de actualiteit: een sonnet op het Bestand, een treurdicht op de dood van de
Franse koning Hendrik iv en een lange lofzang (van 406 regels) op de Nederlandse scheepvaart. In zijn vierde prentgedicht, bij een afbeelding van de ‘Christelijke ridder’ (1614), hield hij zich echter geheel binnen de grenzen van het
geloof.
Vondels doopsgezind-moralistische optiek verschilde sterk van Hoofts kijk
op de wereld. Aan het einde van diens Geeraerdt van Velsen schilderde de gepersonifieerde rivier de Vecht met verve de toekomstige Amsterdamse welvaart.
Van schepen, zo luidde het:
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Sal ’t krielen op het Y, en swart zyn inde Wael,
Al sal t’er besich zyn, al woelen met onlede*,
Van voeren, lossen, laên, met waeghen, schuyt en slede.
’t Ghewin ghedijt tot pracht, tot cier* de rijckdom swaer.
Dan boutmen wel seshondert huysen op een jaer.

*bedrijvig
*weelde

(v. 1639-1643)

Bij deze voorspoed pleitte de Vecht voor eendracht in het beleid van de (stads-)
regering: deze mocht niet ten prooi vallen aan zucht naar weelde en macht.
Deze waarschuwing had actuele politieke implicaties, gezien de ernstige controverse die toen heerste binnen de Amsterdamse vroedschap. De oppositie,
waartoe Hoofts vader behoorde, had het stadsbestuur beschuldigd van zelfverrijking omdat men gebruik had gemaakt van voorkennis ten aanzien van de
geplande stadsuitbreiding. Lof op de Nederlandse handelssuccessen op zee was
in 1613 evenals bij Hooft het onderwerp van Vondels Hymnus ofte lof-gesangh,
over de wijd-beroemde scheeps-vaert der Vereenighde Nederlanden, zijn derde
prentgedicht. Het was bestemd voor een fraaie gravure met een Amsterdams
havengezicht, die de handelssamenwerking van de gewesten propageerde. Vondel
sloot zijn lof niet af met een politieke waarschuwing, maar met een coornhertiaanse vermaning om het ‘Scheepken des gemoeds’ niet te vergeten en al die
op zee vergaarde rijkdom te gebruiken voor ondersteuning van de behoeftigen:
U selven dan ontword, u schatten treed met voeten,
En met den blinden Mol blijft niet in d’Aerde wroeten:
Maer koopt een seker rente, een eeuwigh blyvend pand
In ’t nieu Jerusalem, der vromen Vaderland:
Al waer te vinden is, naer al dit pijnlyc slaven,
Naer al dit aerdsch gewoel, een soete en stille haven.
(v. 395-401)

Uit deze Hymnus bleek hoezeer Vondel literair in de ban van het werk van Du
Bartas was gekomen. Ook andere auteurs in de Brabantse kamer ondergingen
diens invloed. Men kon het bartasiaanse idioom onder andere leren kennen
uit Van Manders postuum uitgegeven Olijf-bergh (1609) en uit vertalingen van
Zacharias Heyns en Vondel. Pers gaf Vondels vertalingen van enkele delen uit
de Seconde sepmaine uit onder de titels De vaderen (1616) en De heerlijckheid
van Salomon (1620).

Waer dat ghy gaet zy* wil of kan u niet verlaten.
Zy reyst en rotst met u langs berghen, weghen, straten:
Door Vuyr en Vyand, door ’t ghekrack van helm en swaert;
Door ’t blinckent oorlochs-volck, en drommelen* te paert.
Gheen ’s Vyands groote macht en doet haer van u wijcken:
Geen beeck van bloet verstort en doet haer moet bezwijcken.

*de wetenschap

*troepen
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De Nederduytsche Academie
Binnen De Eglentier moest de traditionele groepsverbondenheid het intussen
afleggen tegen groeiende meningsverschillen tussen de leden. Coster, Bredero
en Hooft, gesteund door een aantal anderen, maakten zich in 1617 los uit het
oude verband, om de opvoedende taak van auteurs – waarover iedereen het in
elk geval in theorie eens was – extra kracht bij te zetten. Ze zetten zich daartoe
in voor een nieuwe, door Coster gestichte onderneming: een ‘Nederlantsche
oeffenschool’ op commerciële basis. Hierin zouden openbare colleges en toneelopvoeringen worden gegeven, uiteraard in de volkstaal. Coster had speciaal
hiertoe aan de Keizersgracht een houten, multifunctioneel gebouw laten optrekken. Deze Eerste Nederduytsche Academie werd gepresenteerd als tegenhanger van de Latijnstalige universiteit of Nova Academia te Leiden. Naast
praktische vakken als rekenkunde en astronomie zouden er geschiedenis, filosofie en dichttechnieken gedoceerd worden, terwijl oefeningen in toneelspel
– net zoals in het middelbare onderwijs – borg zouden staan voor sociale vaardigheden in welsprekendheid en stijlvolle lichaamsbeheersing. Het project
sloot aan bij de oude educatieve idealen van Spiegel: het beoogde instructie in
wetenschap en kunst, in interactie met alle Amsterdammers die zich actief wilden scholen tot volwaardig en dus geletterd burger. En alleen dank zij ‘Gheleerde
Wetenschap’ (inzicht, berustend op kennis), zo meende Coster, kon de mens
zich stoïsche standvastigheid eigen maken. Of zoals het een jaar later – waarschijnlijk door Coster – in het eerste verjaardagsspel van de Academie (Ghezelschap der goden vergaert op de ghewenste bruyloft van Apollo, met de eenighe
en eerste Nederduytsche Academie) zou worden geformuleerd:
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Het blazoen van de Nederduytsche
Academie: een bijenkorf met het
devies ‘Yver’. Het randschrift
‘Fervet opus, redolentque thymo
fragrantia mella’ (Aeneis i, vs. 436)
luidt vertaald: het werk is in volle
gang, en geurige honingraten
geuren naar tijm. Houtsnede
achterin S. Coster, Iphigenia. Treurspel. Amsterdam, N. Biestkens, 1617,
in-fol.

Het ideaal van de Academie werd uitgedrukt in haar blazoen: een bijenkorf,
omringd door bijen die nectar verzamelen uit bloemen, met als randschrift een
regel uit Vergilius’ Georgica en eronder het woord ‘Yver’.
Coster deed al een beroep op de welwillendheid van de magistraat in de
voorrede voor een uitgave van Bredero’s toneelspelen die Van der Plasse in de
voorzomer van 1617 had gepland. Hierin haalde hij verschillende argumenten
tot verdediging van de poëzie van stal die Hooft in zijn Reden vande waerdicheit der poesie had gebruikt. Net zoals De Eglentier en hoogstwaarschijnlijk
de Brabantse kamer verbond Coster zich om een deel van de winst van zijn
privéonderneming af te staan aan een charitatieve stadsinstelling. In dit geval
gold dat het Weeshuis.
De Academie moest natuurlijk feestelijk geopend worden en hoogstwaarschijnlijk was Bredero’s dialoogtekst ‘Der Musen welkom’ voor die gelegenheid bedoeld. In dit spelletje verwelkomt de muze Urania de godin Pallas
Athene, die verklaarde:
Voorwaar ick prys veel meer u recht-geleerde* sotheyt *essentieel inzicht biedende
Als letter-wyse kunst* van schermen na de Godheydt**:
*boekgeleerdheid
Die blinde slaghen door de wolcken henen slaet
**godgeleerde disputen
Na dingen die het breyn des Werelts niet verstaet.

Dat betekende vanuit Bredero’s optiek: onze écht geleerde ‘zotheid’, dat wil
zeggen realistische, eenvoudige kunst die essentieel inzicht biedt, is veel meer

Politieke en poëticale stellingname
Zowel op het politieke als op het poëticale vlak hadden de costerianen duidelijke ideeën. Hun politieke denkbeelden lagen alleen niet erg gunstig. In de
steeds meer gespannen politiek-religieuze situatie tijdens het Bestand verketterden beide partijen elkaar onder meer in diverse spot- en schimpdichten. In
het voorjaar van 1617 was al een openbare voorstelling van Hoofts Baeto binnen De Eglentier verhinderd. Dit stuk zou evenmin door de Academie gespeeld worden. Ook Costers nieuwe tragedie Iphigenia, in de zomer van 1617
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waard dan onbegrijpelijke, op boekenwijsheid berustende disputen over godgeleerde zaken, gevoerd door schijnheilige betweters! Die verwijzing naar de
religieuze en politieke troebelen loog er niet om. Bredero sloot zijn spelletje af
met een lofsonnet op de economische, militaire en bestuurlijke kracht van Amsterdam, dat hij waarschijnlijk al eerder had gemaakt. Uitgever Van der Plasse
zou er in 1622 het Groot lied-boeck mee openen.
Bredero’s tekst zal dateren van vóór begin juni 1617. Toen kon de Academie
zich nog bijna provocerend opwerpen als bolwerk van ondogmatisch denken
en als voedster van de nieuwe dichtkunst. Een buiging naar het Amsterdamse
stadsbestuur was echter wel opportuun, nu de meerderheid hiervan uit verschillende motieven – onvrede met het economisch beleid van Oldenbarnevelt en
angst voor kerkelijke onrust – sympathiek stond tegenover het verzet van de
contraremonstranten tegen de religieuze tolerantiepolitiek van de Hollandse
Staten (zie p.224). Eind juli van hetzelfde jaar kregen de contraremonstranten
extra veel wind in de zeilen, nadat de stadhouder zich openlijk aan hun zijde
had gesteld. In september kwam expliciete stellingname dan ook niet meer zo
gelegen. De Academie werd nu geopend met een spelletje van de rechtenstudent
Suffridus Sixtinus, waarin Apollo en alle muzen, als dank voor het gelukkige
onthaal dat hun in Amsterdam te beurt viel, aan de burgers van de stad hun
diensten aanboden. Sixtinus legde alleen de nadruk op de te onderwijzen wetenschap, en boog in enkele zinsneden zelfs voor het calvinistisch-orthodoxe
standpunt dat de ware religie de enige inzet was geweest van de Opstand. De
jonge auteur had literaire ambities en was waarschijnlijk al in deze tijd bezig
met de opbouw van zijn geleerde bibliotheek en handschriftenverzameling.
Mogelijk verwachtte Coster iets van hem waar het ging om de overdracht van
klassieke kennis. Sixtinus zou echter een jaar later alweer – tijdelijk – uit Amsterdam verdwijnen en als student in Heidelberg met het oog op zijn verzameling
een bedenkelijke rol spelen bij de plundering van de privébibliotheek van Gruterus. Na zijn terugkomst publiceerde hij in 1628 een vervolgspel op Hoofts
Geeraerdt van Velsen, dat nog lange tijd in combinatie daarmee op de Amsterdamse Schouwburg opgevoerd werd.
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Het devies van Samuel Coster: de schildpad met de zinspreuk ‘Over al thuys’.
Houtsnedevignet op de titelpagina van
S. Coster, Iphigenia. Treur-spel. Amsterdam, N. Biestkens, 1617, in-fol.

voor opvoering in de Academie geschreven, kwam in de eerste vier jaren niet
op het toneel. In dit stuk had Coster het actuele probleem van de verhouding
tussen kerk en staat verpakt in de klassieke geschiedenis van het aan de Griekse
vorst Agamemnon opgedrongen offer van zijn dochter. In de fanatieke priester
Euripylus hekelde hij de kerkelijke expansiedrift van Amsterdamse predikanten
als Jacob Trigland. Ter voorkoming van verdere escalatie van het conflict stelde Coster met dit drama het volgende compromis aan de Hollandse Statenregering voor: veins voorlopig dat je toegeeft, in afwachting van betere tijden.
Pragmatische politieke instructie, maar voorlopig niet goed verkoopbaar. Wel
verscheen in september 1617 een fraaie folio-uitgave van Iphigenia, voorzien
van Costers vignet (een schildpad met het motto ‘Over al thuys’) en het academieblazoen. In een houtsnede wordt het goede staatsbeleid verbeeld door
een paard (‘De Werelt’), dat in bedwang wordt gehouden door een vorst die
zowel de zweep van ‘Justitia’ als de teugel van ‘Religi’ hanteert. Wanorde in de
staat wordt voorgesteld door een onbedwingbaar paard, waarop de vorst de
zweep en een geestelijke de teugel voert. Iphigenia verscheen bij Nicolaes
Biestkens, die als vaste drukker van de Academie zou optreden. Tegelijk met de
folio-editie bracht hij ook een uitgave in het voor toneelteksten gebruikelijke
kwartoformaat.
Toen Iphigenia in november 1621 voor het eerst toch in het openbaar werd
opgevoerd, kwam dit Coster op een verbod door de magistraat te staan. Een
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drama dat in 1617 eveneens in klassiek-historische vermomming hetzelfde
probleem behandelde, was het Spel des gheschils tot Athenen van de Amsterdamse doopsgezinde molenaar Dierick Schabaelje. Dit stuk was wel veel milder van toon. Het functioneerde alleen als leestekst, wat waarschijnlijk ook de
bedoeling van de auteur was. Schabaelje had al eerder in diverse literaire genres
zijn betrokkenheid bij de actuele theologische geschillen getoond. Een directe
relatie tussen Coster en hem is echter niet waarschijnlijk.
In mei 1618 bezocht Maurits in zijn campagne om de Hollandse steden op
zijn hand te krijgen het hem al welgezinde Amsterdam. Het Wit Lavendel vertoonde bij die gelegenheid de geschiedenis van Menenius Agrippa, die een
Romeinse burgertwist had bezworen door de rebellerende plebejers met de
patriciërs te verzoenen. De Brabantse kamer pleitte daarin ondubbelzinnig
voor een herstel van het oude, calvinistische geloof. De Academie was in eerste
instantie niet gevraagd om bij te dragen aan de ontvangst. Zij wilde zich echter niet afzijdig houden en drukte in tableaux vivants de hoop uit dat dankzij
de onpartijdigheid van de stadhouder de harmonie in de staat behouden kon
blijven. Door een opvoering in het academiegebouw van Hoofts Geeraerdt
van Velsen voor Maurits en zijn gevolg benadrukte men nog eens het belang
van een gematigd regeringsbeleid. Maurits’ machtsovername en de val van
Oldenbarnevelt sloegen in augustus 1618 echter de hoop op politieke en religieuze verzoening de bodem in. De politieke omwenteling versterkte de macht
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Opvoering van het eerste verjaardagsspel van de Nederduytsche Academie, Ghezelschap der
goden vergaert op de ghewenste bruyloft van Apollo, met de eenighe en eerste Nederduytsche
Academie, Amsterdam, N. Biestkens, 1618.
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van de contraremonstrantse predikanten. Zij hadden Costers onderneming al
vanaf het begin met argusogen bekeken, mede wegens het doopsgezinde geloof
van twee docenten. Nog in hetzelfde jaar 1618 kwam er al een voortijdig einde
aan de colleges van de Academie. Op het tweede jaarfeest, in september 1619,
verschenen alle muzen, behalve Melpomene en Thalia (de muzen van de tragedie
en de komedie), op het toneel met een slot op hun mond.
In poëticaal opzicht hadden Hooft, Coster en Bredero zich al tijdens hun
Eglentier-periode in hun dramaopvattingen ‘modern’ opgesteld. Hooft en
Coster waren in Baeto respectievelijk Iphigenia gaan neigen naar de uitbeelding
van één doorlopende handeling en de concentratie op één probleem, zonder
losse exposés en scènes die van de oplossing van het kernprobleem afleidden.
Beide spelen getuigden daarmee mogelijk van enige kennis van de aristotelische
principes betreffende de opbouw van de intrige, zoals die uiteengezet waren
in Heinsius’ De tragoediae constitutione (zie p. 177). Wel stonden beide stukken
met hun vele lange discussies en hun gerichtheid op instructie nog duidelijk
in de senecaans-retorische traditie. Baeto ademde met zijn vele bovennatuurlijke elementen en horror bovendien een waarlijk senecaanse geest. Coster had
die in Ithys en Polyxena ook ruim ingevoerd, maar ze ontbraken in zijn Iphigenia.
Pas zo’n dertig jaar later zou Vondel blijk geven van werkelijk begrip voor de
aristotelische tragediestructuur.
Bredero volgde de lijn van zijn classiciserende collega’s vooral wat de eis van
decorum in de karakteruitbeelding betreft (zie p.217 en 218). In het voorwoord
bij zijn Griane (1616) had hij zich dan ook uitdrukkelijk gedistantieerd van de
toneelauteurs die
de Vrouwen, Dienstmeysens, ja Stal-knechts [doen] Philosopheren, van
overtreffelijcke verholentheden, het sy van de beweghinghe der Sterren, ofte
vande drift des Hemels, of vande grootheydt der Sonne.

Hiermee doelde hij speciaal op Theodore Rodenburgh, die in het eerste deel
van zijn Keyser Otto den derden, en Galdrada (1616) astronomische en andere
geleerde verhandelingen in de mond had gelegd van daartoe ongeschikte karakters. De costerianen vonden het drama eigenlijk niet meer geschikt om
kennis over te dragen. Hieraan zouden nu in de Academie aparte colleges worden gewijd, waaraan helaas een kort leven beschoren was. Later zou Coster in
het voorwoord bij Isabella (1619) Rodenburgh bekritiseren om zijn slordig
taalgebruik en gebrekkige verstechniek. Bij deze gelegenheid leidde hij uit de
klassieke norm van waarschijnlijkheid niet alleen de eis van decorum in de karaktertekening en die van eenheid van plaats en tijd af, maar ook de noodzaak
om monologen (van redelijke mensen) te vermijden.
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Vaderlands toneel
De Hollandse identiteit van de Academie werd bekrachtigd door het ‘vaderlandse’ onderwerp van de eerste toneelteksten die er werden opgevoerd. Op de
openingsdag, 24 september 1617, bracht men een nieuwe Nederlandse bewerking
van Heinsius’ Auriacus door Gijsbrecht van Hogendorp – vrijer dan die van
Duym – die in 1616 al opgevoerd was door de Delftse rederijkerskamer De
Rapenbloem. De geletterde officier Van Hogendorp had in datzelfde jaar een
classiciserend toneelspel voor het luisterrijke rederijkersfeest in Vlaardingen
geleverd. Zijn Truer-spel van de moordt, begaen aen Wilhem by der gratie Gods,
prince van Oraengien werd in 1617 in Amsterdam door Van der Plasse uitgegeven,
met een inleiding van de auteur en drempeldichten van onder anderen Coster
en De Koning. Coster loofde Van Hogendorp om zijn keuze van nationale stof
en taal. Over Heinsius en Duym overigens geen woord. Men beschouwde Van
Hogendorps Heinsius-imitatio kennelijk als zelfstandige nieuwe schepping.
Deze paste uitstekend bij de geest van de Academie: de auteur stelde Oranje voor
als strijder voor staatkundige vrijheid in plaats van vrijheid van religie en
plaatste de gebeurtenissen rond zijn dood in een algemeen-christelijk-stoïsch
kader. Vergeleken met Baeto en Iphigenia bevatte het stuk betrekkelijk veel expliciete lering en sloot zo gemakkelijk aan bij de toneelervaring van het publiek.
De opvoering van de Oraengien-tragedie werd een dag later gevolgd door de
première van Warenar. Hooft en Coster hadden deze komedie oorspronkelijk
bedoeld voor De Eglentier, maar Plautus’ vrek in Amsterdams pak belichaamde
ook op en top het Academie-ideaal. De situering van de handeling in het eigentijdse Amsterdam vormde daarbij ongetwijfeld eenzelfde attractie als in de
eerdere komische spelen van Bredero.
‘Vaderlands’ in Amsterdamse zin was ook Bredero’s komedieachtige spel
Spaanschen Brabander, dat hij in april 1617 voltooide en waarschijnlijk algauw
op de Academie opgevoerd zag. Het was een Amsterdamse zedenspiegel vol
satire, die voor geen van de betrokkenen goed afliep, behalve voor de gewiekste
hoofdpersoon, de bluffende Jerolimo. Deze Brabantse armoedzaaier was wegens
fraude de door hem hoog geroemde ‘Kaserlaijcke stadt Hantwerpen’ ontvlucht
en lichtte nu iedereen in Amsterdam op.
Bredero’s bron, de ook in Nederlandse vertaling bekende populaire Spaanse
schelmenroman Lazarillo de Tormes (1554), bood hem – anders dan in Moortje –
alleen een globaal verhaalstramien. Dit borduurde hij met grote verbeeldingskracht vol met kleurrijke Amsterdamse karakters, die met anekdoten doorspekte conversaties voeren in hun gevarieerde dialect. In een wervelende revue
gaan op en af: scheldende jongens en een doodgraver, bekvechtende burgers,
snollen die voluit over hun vak praten, praatzieke spinsters, hebberige middenstanders, een pompeuze notaris en een omkoopbare schout. Hun Amsterdamse
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Moderne opvoering van de Spaanschen
Brabander door Toneelgroep Theater,
1977. Robbeknol ziet toe bij de conversatie tussen Jerolimo en de twee snollen
Trijn Jans en Bleecke An.

spraak staat in contrast tot het – komisch aangezette – Antwerpse taalgebruik
van Jerolimo, vol Franse en Brabantse woorden. In de uitbeelding van de ijdele
Jerolimo speelde Bredero ruimschoots in op de vaak door Hollanders geuite
spot met de mondaine, ondegelijke levenswijze van de Brabanders. Deze inkomelingen worden nu op de hak genomen door Jerolimo’s nuchtere Amsterdamse
knecht Robbeknol, die uiteindelijk toch solidair is met zijn meester als blijkt
dat die even berooid is als hij. Maar ook aan de Amsterdammers die Bredero
opvoerde, was van alles mis. Door het spel, evenals Moortje, ettelijke decennia
terug in de tijd te plaatsen kon hij klachten ontlopen. Of wilde hij ook spotten
met de nostalgische verheerlijking van de Hollandse eerlijke eenvoud van
vroeger? Behalve weinig scrupuleus blijken bijna alle Amsterdammers in het
stuk nogal onnozel; ze worden door uiterlijke schijn bedrogen:
Al siet men de luy men kentse daarom niet.

Wat dit laatste betreft kon het publiek zich troosten met de gedachte dat Amsterdam intussen dankzij gescherpt koopmansvernuft in alle opzichten geëmancipeerd was. Maar het Amsterdam-op-het-toneel leek toch ook wel erg op de
bekende werkelijkheid. Als de Amsterdamse ‘patriot’ Jan Knol de teloorgang
van de oude waarden wijt aan de toevloed van immigranten en scherpe kritiek
uit op het misbruik van de armenzorg door onguur volk uit het Oosten, verwijst
Bredero duidelijk naar eigentijds Hollands geschimp. Knol is zelf zeker niet mo-

reel voorbeeldig, evenmin als de andere figuren. Mocht het publiek zijn kritiek
al beamen, dan waren er tegelijk redenen genoeg om zich te hoeden voor zelfgenoegzaamheid.
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Strijd om het toneelpubliek
Vanaf de oprichting had de Academie behoefte gehad aan een goedlopend repertoire. Na het staken van de colleges in het najaar van 1618 moest zij zelfs geheel drijven op haar toneelvoorstellingen. Hooft vertaalde Aretino’s Hipocrito
ten behoeve van een berijming door Bredero, een Italiaanse komedie die qua
thematiek – de grilligheid van de onberekenbare Fortuin en de ontmaskering van
hypocrisie – goed paste in het academiemilieu. Maar Bredero stierf in augustus
1618 en kon de berijming niet voltooien. Van een oorspronkelijk Nederlandse
renaissancekomedie met een uitgewerkte intrige en karakters zou voorlopig geen
sprake meer zijn. Pas enkele decennia later zou Huygens er weer een schrijven:
Trijntje Cornelis.
Kluchten bleven door hun bekende ingrediënten voor een gemakkelijk succes
zorgen. In een driedelig, weinig vrouwvriendelijk stuk over Claas Kloet (1618)
vermaakte de academiedrukker Biestkens het publiek met seksbeluste volkstypes die bedriegen en bedrogen worden en zich vermeien in vermommingen
en ranselpartijen. Claas’ listige vrouw, een Antwerpse hoer, wordt tot slot goed
gestraft, anders dan in het verhaal van Boccaccio dat Biestkens hier volgde. In
verschillende latere kluchten zouden overspelige vrouwen juist geen prijs voor
hun bedrog hoeven te betalen. In die gevallen werd de schuld eigenlijk gelegd bij
hun suffe echtgenoten, die tekortschoten in hun mannelijke plichten.
De Academie bracht uiteraard ook tragedies en tragikomedies voor het grote
publiek. Bredero was na Griane doorgegaan op de beproefde formule van sterk
aangezette, romantische liefdesgeschiedenissen, gelardeerd met komische scènes.
In Lucelle (1616), zijn bewerking van een drakerig verhaal van Louis le Jars, had
hij zich weer een meester betoond in het scheppen van de Rabelais-achtige figuur Leckerbeetje. Ook voor het academietoneel putte hij uit diverse modieuze bronnen. Zo baseerde hij Stommen ridder (1618) op de al eerder door hem
gebruikte Palmerijnromans en greep hij terug naar de hoofs-middeleeuwse
ballade ‘Het daghet in den Oosten’ of naar pastorale, burlesk-mythologische
motieven.
Ook Hooft en Coster bogen voor de smaak van het publiek. Hooft gaf de
aanzet tot een spel vol bloed en tranen, dat door Coster werd uitgewerkt. In deze
Isabella dramatiseerden ze een verhaal uit Ariosto’s beroemde ridderepos Orlando furioso, die met de Spaanse Amadisromans tot de zestiende-eeuwse
bestsellers behoorde. Coster trok er alle registers in open die succes garandeerden. Hij zorgde voor een geestverschijning, voor komische scènes met een Duits
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en Latijn brabbelende dokter – een toneelfiguur die in deze tijd vaker zou opduiken – en liedjes, voor enkele vrijblijvende moralisaties en tot slot hemels spektakel vol vliegwerk. Het spel werd voor het eerst op 29 september 1619 opgevoerd
in het Muiderslot, waar Hooft stadhouder Maurits ontving. Deze kreeg daar juist
toen het bericht van de zelfmoord van Oldenbarnevelts medestander Ledenberg.
Een zwarte tijd.
Hooft had zich inmiddels als auteur van het toneel afgewend en Coster
bracht niet meer op dan allegorische gelegenheidsspelletjes bij de verjaardagen
van de Academie. Men bleef echter regelmatig spelen. Ook de auteurs van de
spaarzame nieuwe tragedies die – voor zover bekend – onder Costers regime op
de Academie werden opgevoerd, mikten op liefdesavonturen en passies, veel
uiterlijke actie, gemengd met komische elementen, zonder eenheden van tijd en
plaats of reien. Zelfs de klassiek geïnspireerde Antigone van de Franse tragedieschrijver Robert Garnier onderging in deze zin een metamorfose in de Edipus
en Antigone (1618) van de uit Engeland afkomstige Willem de Baudous. Blijkens
het voorwerk bestemde deze zijn spel voor opvoering in de Academie. Garnier
was een bekend auteur, wiens werk ook sporen naliet in Hoofts Geeraerdt van
Velsen en Vondels Hierusalem verwoest.
Een interessante aanwinst voor het academierepertoire vormden de spelen
van Jan Jansz. Starter (1593 of 1594-1626), die vaardig met de populaire novellestof uit de Amadisromans en de Histoires tragiques wist om te gaan. Als boekverkoper-uitgever van eveneens Engelse afkomst had hij eerst in Amsterdam
gewoond, om vanaf 1614 in Leeuwarden ook als toneelschrijver en dichter
commercieel succes te zoeken. Daar had hij de kamer Och Mochtet Rysen
opgericht, die in 1618 een podium bood voor zijn tragikomedie Daraide, een
levendig spel vol verwarringen. Waarschijnlijk speelden de Leeuwarder kameristen toen ook zijn spel Timbre de Cardone. Starter had door zijn Amsterdamse connecties een zeer goed oog voor wat een groot toneelpubliek aansprak.
In beide stukken herinneren elementen als pantomimes aan het toneel van
reizende Engelse toneelspelers, van wie Bredero zulke concurrentie vreesde.
In Timbre de Cardone vlocht Starter in plat Fries nog enkele kluchtige scènes
in over een advocaat en een boer, waartoe hij zich liet inspireren door Costers
Teeuwis de boer. Toen in 1619 door toedoen van predikanten de Leeuwarder
kamer alweer werd verboden, verkocht Starter zowel toneelkleding als een
aantal toneelteksten aan Coster, die vooral in de spelen geïnteresseerd was. In
elk geval werd Starters Daraide ook in Amsterdam opgevoerd én voor het eerst
gedrukt. De komische tafereeltjes waarmee het stuk was gelardeerd, waren
toen afgestemd op het Amsterdamse publiek. Starters kluchtige verhaaltje
over de schuchtere Amsterdamse vrijer Jan Soetekauw – vaak apart herdrukt –
zou heel populair worden.
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Concurrentie vanuit De Eglentier: Theodore Rodenburgh
Haar pogingen om toch maar publiek te trekken door middel van toneel met
dubbelzinnige komische scènes en realistische taal bezorgden de Academie
een slechte naam bij de kerkenraden, maar zij prikkelden ook de concurrentie
om opbouwende alternatieven aan te bieden. Hiervoor stond de nieuwe literaire leider van De Eglentier borg, Theodore Rodenburgh (circa 1578-1644). In
de strijd om het toneelpubliek vormde de verbazingwekkend snelle opeenvolging van diens toneelproducties een reële bedreiging voor de Academie. Tussen
1616 en 1619 publiceerde Rodenburgh twaalf van zijn in totaal zeventien spelen,
dat is iets meer dan de helft van het totaal der Amsterdamse toneeluitgaven uit
die periode.
Rodenburgh, in Antwerpen geboren uit een Amsterdamse koopmansfamilie,
had in het buitenland zowel een adellijke titel als een grondige kennis van de
eigentijdse Italiaanse, Spaanse en Engelse taal en literatuur opgedaan. Deze
flamboyante kosmopoliet had zich in 1607 voor korte tijd in Amsterdam gevestigd en had daar toen al roem geoogst wegens zijn talenkennis en zijn nog niet
gepubliceerde werk. Zijn bewerking van Guarini’s Il pastor fido, in 1617 gepubliceerd als Anna Rodenburghs trouwen Batavier, dateerde volgens de auteur
zelf al van omstreeks 1601, dus van voor Hoofts Granida (zie p. 220). Toen hij na
nieuwe buitenlandse ervaringen weer terug was in Amsterdam, greep Rodenburgh in 1617 het vertrek van de Coster-groep uit De Eglentier aan om de oude
rederijkerskamer van zijn oom Hendrik Laurensz. Spiegel op te stoten in de
vaart der volkeren.
Met een moraliserende bewerking van Tourneurs Revengers tragedy introduceerde hij hier het nog onbekende genre van de Engelse wraaktragedie en
ook liet hij het publiek kennismaken met de Spaanse nuova comedia, onder
andere in drie vertalingen naar Lope de Vega. Dankzij Rodenburgh kon men
genieten van een serie zeer afwisselende, weinig klassiek georiënteerde spelen
met uiterst gecompliceerde intriges. Die voldeden volop aan de groeiende
smaak voor spanning, verwarring, liefde, eer, wraak, bedrog en jaloezie, en liepen óf uit op vergelding van geschonden eer óf op een of meer huwelijken.
Rodenburgh was een echte moraalridder, die zich meermalen fel uitsprak tegen
ontuchtige taferelen op het toneel. Hij laste wel aantrekkelijke vertoningen en
muzikale intermezzo’s in, maar geen komische scènes. Meer dan wie dan ook
borduurde hij steeds op één kernthema: het onderscheid tussen de (zuivere)
liefde en de (geile) min. Dit bepaalde in sterke mate de opzet van zijn eigen
dramatiseringen van novellistische stof, zoals Rodomont en Isabella (1618), naar
hetzelfde verhaal uit Ariosto als de Isabella van Hooft en Coster.
Rodenburgh liet zijn Spaanse en Engelse vertalingen voor eigen werk doorgaan. Ook wist waarschijnlijk bijna niemand dat hij in zijn eigen spel Melibea

246

putte uit het lyrische oeuvre van de in Nederland nog nauwelijks bekende
dichter Philip Sidney, onder andere in de Engelse liefdesbetuigingen van een
van de zeven vrijers van de hoofdpersoon. In het voorwerk van het stuk is een
liefdessonnet van Sidney zelfs – met lichte aanpassingen, maar nog steeds in
het Engels – veranderd in een gedicht vol lof voor... Rodenburgh. Achter de
zinspreuk onderaan ging de zelfgenoegzame dichter ongetwijfeld zelf schuil.
De grenzen van de aanvaarde imitatio waren indertijd wel wijd, maar die zal
hij met deze zelfverheerlijking toch wel hebben overschreden.
Rodenburgh scherpte de meeste van zijn vertalingen alleen door belerende
toevoegingen didactisch aan, maar zijn oorspronkelijke stukken dijden soms
uit tot meerdere delen, waarin hij alle mogelijke retorische middelen aanwendde om zijn publiek maar te doordringen van zijn moraliserende boodschappen. Veel van zijn figuren worden heen en weer geslingerd tussen rede en passie
om vervolgens, als de rede het heeft laten afweten, uit te barsten in excessief
berouw. Zo roept een graaf in Hertoginne van Savoye, en Don Juan de Mendosa
(1619), door geesten van zijn slachtoffers gekweld, uit:
In schrickelycke wroeghing ick myn ziel bevinne!
Waer vlucht ick! Waer verschuyl ick my bedroeft gezicht
Maer werwaerts dat ick vlucht myn quelle niet verlicht
Vermits ick in myn ziel de gheesten mede draeghe!
Ik ducht, ick zucht, ick quyn, ick knaeg, ick treur, ic klage,
Ick schril, ick kryt, ick roep stil swygend’ in myn hert.

Dol op het pronken met kennis, legde hij zijn figuren overvloedige zakelijke
informatie in de mond, variërend van astrologie tot beschouwingen over het
geheugen en het bestaan van spoken. Hij putte daartoe graag uit modieuze
Spaanse en Engelse verhandelingen die in Nederland nog niet bekend waren,
terwijl hij voor bespiegelingen over de werking van de menselijke geest vaak
letterlijk passages uit Coornherts Zedekunst en Spiegels Hert-spiegel overnam.
Zoals gezegd was didactiek in afzonderlijke dramatische bouwstenen voor
Rodenburgh belangrijker dan de thematische concentratie die Hooft en Coster
nastreefden. Ook was er een groot verschil tussen hun aanprijzing van stoïsche beheersing van affecten en Rodenburghs positieve aandacht voor nobele
emoties. Hooft en Coster beoogden nooit een emotionele betrokkenheid van
een medelijdend publiek. Rodenburgh deed dit wel, maar ook Vondel, in zijn
Hierusalem verwoest.
Rodenburgh liet geen kans voorbijgaan om zijn publiek te overtuigen van
zijn begenadigd dichterschap. Tegelijk zette hij de lijn die zijn dichterschap
verbond met de traditie van De Eglentier sterk aan. Bij het honderdjarig be-

Het ‘Saligh Roemers huys’
Het literaire leven speelde zich niet alleen af in de vergader- en toneellokalen
van de kamers. Zoals gezegd stelde de in Zweedse dienst werkende ambassadeur Jacob van Dijck het op prijs in zijn Haagse woning luistersessies in te
richten met bevriende dichters uit de Leidse academie. Ook in Amsterdamse
privékringen wijdden gelijkgestemde liefhebbers zich – buiten het kamerverband – in een min of meer georganiseerde vorm aan de letteren. Vooral de oudere en welgestelde voormannen van de vernieuwing inviteerden graag. We
mogen aannemen dat Spiegel dat deed in zijn ‘muzentorenhof ’ Meerhuyzen
aan de Amstel. En had, vlak voor hij in 1604 in Amsterdam kwam wonen, de
zeer gerespecteerde Karel van Mander in zijn kasteeltje Zevenberg te Heemskerk zijn vrienden niet uitgenodigd op een ‘renaissancistisch’ toneelfeest met
een erepoort, versierd met kunstige, met schilderswerktuigen doorvlochten
festoenen? Maar pas echt een begrip – een en ander drong zelfs door tot de
moppen- en anekdotecultuur – werden de bijeenkomsten in het huis van
Roemer Visscher aan de Engelse (tegenwoordig Gelderse) Kade. Verschillende
uitlatingen wijzen op het bestaan van een eigen ‘collegie’ van muzikanten, met
eigen gewoonten – door de gastheer speels berijmd in een ‘Tafelrecht’ – en
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staan van de kamer, in 1619, bundelde hij in zijn Eglentiers poëtens borstweringh
(1619) velerlei producten van zijn snelle pen, die door hun hoge ethisch gehalte
het ongelijk van bedillerige poëziehaters moesten aantonen. Rodenburgh opende de bundel met een poëticaal betoog dat in grote lijnen berustte op Sidneys
Defence of poesie (1595) en een oudere verhandeling over de retorica van
Thomas Wilson. Na ongepubliceerde verhandelingen als die van Van Hout en
Hooft was de uitgave van dit pretentieuze exposé op zichzelf al een novum.
Literair-historisch was het boek van belang omdat Rodenburgh de noties over
verbeeldingskracht en inspiratie van zijn voorgangers combineerde met de
traditionele, spiegeliaanse opvatting over de retorisch-didactische taak van
poëzie. Afgezien van een paar allegorische tafelspelletjes bevatte de bundel
geen drama’s, maar bruiloftspoëzie en twee reeksen – erotische en algemeenstichtelijke – gedichten bij de picturae van recente emblematabundels.
Rodenburghs verblijf in Nederland en zijn activiteit voor De Eglentier waren van korte duur. In 1619 schreef hij alweer een – niet overgeleverd – stuk voor
de Antwerpse kamer De Violieren (zie p. 281). In Amsterdam leidde de verandering van het politieke klimaat spoedig tot het einde van Costers project.
Tot september 1622 bleef de Academie als toneelinstelling fungeren. Toen verkocht Coster het gebouw aan het Weeshuis, dat de zaal voortaan liet bespelen
door het Het Wit Lavendel. Die kamer zou daar langzamerhand haar exclusief
Brabantse identiteit verliezen.
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specifieke letterkundige activiteiten, zoals het bedenken van emblemata, wat
zou leiden tot de uitgave van de zo bijzondere Sinnepoppen (1614). Roemers
kunstzinnige dochters waren er echte aantrekkingspolen. Een gelegenheidsbezoeker uit de provincie tekende in 1612 met verbazing aan hoe veelzijdig zij bezig
waren: met borduren, graveren, musiceren, schilderen, dichten, het ‘inventeren’ van emblemata en – in die tijd uitzonderlijk – ze hadden zelfs leren zwemmen. Had deze opvoeding geen academische pretenties – Latijn hoorde er niet
bij – ze bereidde de jonge vrouwen grondig voor om perfect te functioneren in
een huwelijk van de gecultiveerde stand. Door hun kennis van het Frans en het
Italiaans hadden ze bovendien direct toegang tot de bloeiende Europese letteren.
Via de cultuur van hun open huiskring konden Anna en Tesselschade Roemers
bewonderend en weldra ook bewonderd deelnemen aan het literaire leven,
een mogelijkheid die in publieke instellingen als de universiteit en de kamers
niet voor vrouwen was weggelegd.
Toen Visscher begin 1620 overleed, zette Anna de traditie van het huis voort.
Nog in de winter van 1622-1623 ontving zij geregeld Hooft, Vondel en Laurens
Reael, de voormalige gouverneur-generaal van de Oost-Indische Compagnie,
met nog enkele andere vrienden. In deze ‘letterkunstige vergaderingen’ werkten zij onder meer aan een uniformering van het Nederlands. En bij haar las
Vondel zijn Lof der zee-vaert voor:
in ’t saligh Roemers huys:
Wiens vloer betreden word, wiens dorpel is gesleten
Van Schilders, kunstenaers, van Sangers, en Poëten.

De Sinnepoppen
Als we de voorrede van de embleembundel Sinnepoppen mogen geloven, is
het Blaeu geweest die de auteur via diens vrienden eindelijk tot de drukpers
kon overhalen. Hoewel de fraaie oblonguitgave van zijn gedichten, die tot vermaak en profijt van de studenten in 1612 in Leiden het licht had gezien, in feite
niet geheel buiten Visschers medeweten tot stand was gekomen, was die fictie
daarin wel volgehouden. Maar in 1614 presenteerde de 67-jarige dichter zich
ineens onder zijn naam voor het Amsterdamse publiek, met twee boeken.
De nu geautoriseerde editie van de poëzie werd, vergeleken met wat eerder
op de markt was geraakt, met de helft uitgebreid en kwam uit onder de titelmet-zelfdistantie Brabbelingh. In het voorwoord verweerde Visscher zich bij
voorbaat tegen protesten van zijn lezers, de kinderen van de generatie wier fouten hij eertijds blootlegde: hopelijk zouden ze zich openstellen voor de wetten
van het kritische godje Momus, ‘die crachtighe doorsichtige Sanct [helderziende heilige], die de echte man [echtgenoot] is van de H. waerheydt’. De op-

249
D E L I T E R AT U U R VA N C I R C A 1 6 0 0 T O T C I R C A 1 6 2 0

vallend eenvoudig gehouden bundel – een kleine octavo in gotische letter –
was bijzonder gul met ouder werk. In de rubriek Tepel-wercken, een afdeling
met langere teksten waaronder een aantal paradoxale lofdichten, verscheen
voor het eerst de uitvoerige Lof van rethorica, waarin Roemer zo duidelijk zijn
opvattingen over de naar de waarheid voerende dichtkunst had uiteengezet
(zie p. 146). Voorts bevatte de verzameling tweeëntwintig sonnetten (‘tuyters’)
uit Visschers jeugd, terwijl achteraan nog een afdeling volgde met eenvoudige,
veelal lichtvoetige gedichtjes van Spiegel (waarvan een klein deel al in de editie-1612 verscholen zat tussen Visschers ‘ghenoeghelicke boerten’) en een aantal onpetrarkistisch-amoureuze versjes van diens hand. Visschers oude relatie
met Spiegel werd onderstreept door de opname van een paar vroege dichtwisselingen tussen beiden.
Greep de Brabbelingh voor een goed deel terug op het verleden, een echte
nieuwigheid in hun genre waren de Sinnepoppen, een reeks van 183 emblemata.
Blaeu publiceerde ze in twee uitvoeringen, een goedkopere en een duurdere in
oblong. Net als de liefdesemblemen waren ze het resultaat van conversatiespelen. Roemer had zijn naamgenoot Claes Jansz. Visscher plaatjes laten tekenen,
voorzien van een korte spreuk, een gezegde of sententie. Bij deze ‘sinnepoppen’ verschafte hij voor de vrienden mondelinge commentaartjes, met zo veel
succes dat ze op de drukpers belandden. Niet de in het genre gebruikelijke verzen dus, maar zeer beweeglijke en vaak geestig geformuleerde prozastukjes,
die hij ‘glosekens’ noemde. Zowel het concept als de terminologie stammen uit
de zeer succesvolle Antwerpse uitgaven van Les devises heroiques (‘Princelijcke
Devijsen’) van Claude Paradin, die op een gelijkaardige wijze de deviezen van
zovele beroemdheden had verklaard. Maar Visscher doet het vanuit zijn ‘boertelijcke’ poëtica als het ware in narrendracht: schertsend en niet zelden satirisch. Ook de ‘realistische’ close-upstijl van de prentjes, met hun uitgesproken
voorkeur voor artefacten, stamt uit de deviezenliteratuur, maar de manier
waarop ze bij Roemer Hollands zijn, is weer geheel origineel. Ze bieden een
wereld van schepen, sluizen, molens, draaipoortjes, bakens, heitoestellen, spanzagen, boren, sleepnetten, karntonnen, schaatsen, ploegen, polsstokken, voetkachels, schelpen, en nog veel meer.
Wat de Sinnepoppen evenwel tot de meest Hollandse van alle Hollandse
embleembundels maakt, is hun strekking. Ze vertolken, weliswaar met veel
zin voor neostoïcijnse distantie, de ideologie en de euforie van de nieuwe welstand. Ze zijn het tafelzout bij het visioen van weelde waarmee P.C. Hooft het
jaar tevoren zijn Geeraerdt van Velsen had besloten. Winst is in de Sinnepoppen
een eerbaar gegeven, verkwisting een grote dwaasheid. Frappant ook is de manier waarop Visscher betekenissen toekent. Veel van de plaatjes stonden door
hun dagelijks karakter open voor originele interpretaties omdat ze, in tegen-

Hollandse stoffen in de Sinnepoppen: het poortje, de karnton, de sluis en de baggernetten voor het turfsteken.

Het Hollandtsche rijmken seyt:
Houdt u reyn,
Acht u kleyn:
Vreest voor den dagh,
Die niemandt verby en magh.

Het gesloten hek symboliseert op deze wijze tegelijk én het genoegen over het
‘beperkt’ geluk én de onvermijdelijke dood. Zelden zijn aan de neostoïcijnse
levensleer zulke treffende geheugensteuntjes verleend. Het ging dan ook om de
moraalfilosofie van het huis waaraan ook dochter Anna haar devies zou ontlenen: ‘Ghenoech is meer’.
Intussen had ook Blaeus concurrent D.P. Pers, reeds uitgever van emblemata
van Coornhert, Moerman, Heinsius en Vondel, ongeveer gelijktijdig met de
Sinnepoppen weer een embleemboek uitgebracht: Bellerophon of lust tot wysheyd
(1614), genoemd naar de held die met de hulp van het gevleugelde dichterspaard Pegasus het monster Chimaira doodde. De symboliek is duidelijk. Hoewel
de bundel als een variante van sinnepop het naderhand in Duitsland overge-
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stelling tot de meeste traditionele embleemstoffen, symbolisch nog niet overgedefinieerd waren. Deze frisheid komt vooral tot uiting in de commentaren
bij de artefacten, de voorwerpen en instrumenten uit het dagelijks leven. Die
zijn voor het menselijk gedrag een zinnebeeld op grond van hun doelmatigheid. Op deze manier steunt de zingeving niet langer uitsluitend op boekenwijsheid of de bedoelingen die in de schepping zijn neergelegd, maar op de eigen
ervaring. Betekenissen worden in de bundel graag op eigen gezag toegekend.
Het lijkt wel een haast onmerkbare laïcisering van de moralisatie, al spreekt
het Iovis omnia plena (Alles is vol van God), het opschrift dat als entree van de
gehele bundel fungeert, een andere taal.
Ten slotte geven de Sinnepoppen even guitig als overtuigd uitdrukking aan
het nieuwe Hollandse identiteitsgevoel. Dat wordt vooral zichtbaar in een
dertigtal emblemen waarin de eigen natie, haar maatschappij en beschaving
ter sprake komen. In deze ‘Hollander-emblemen’ schudt Roemer, steeds met
een knipoog, het gewicht van zich af van de spreekwoordelijk geworden ‘Hollandse botheid’. Die gaat bij hem functioneren als een soort geuzennaam voor
vlijt, technisch vernuft, succes in de zeevaart, de handel, de landbouw en vooral
de wijze tevredenheid met het kleine: gewoon is goed genoeg. Bij de afbeelding
van een Hollands weidehek met het motto ‘Duyken en ghenoeghen’ (Houd u
gedeisd en wees tevreden) staat een pleidooi voor de ‘kleyne vryheydt’ van de
gelukkige mens die met genoeg tevreden is. En zoals vaak komt een citaat de
uitleg pittig afsluiten:
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nomen nieuwe woord sinne-beeld in het genre introduceerde, is het contrast
met Visschers originele en sterk Hollands gekleurde verzameling groot. Pers
gebruikt, zoals vaak, zestiende-eeuws humanistisch Zuid-Nederlands materiaal. In dit geval ging het om een serie van een dertigtal embleemprenten, in de
jaren zeventig in het Keulse bannelingenmilieu bedacht door de hervormde
Gentse polyhistor Adriaan Damman. De prenten waren daar en nadien in de
calvinistische tijd in Antwerpen (al dan niet vergezeld van teksten) uitgegeven,
voor ze uit de nalatenschap van Cornelis Claesz. in handen van Pers kwamen.
Die schreef er zelf nieuwe teksten bij: een verklarend prozastuk gevolgd door
een opwekkend gedicht. De bundel presenteert zich aan de jeugd als een remedie tegen de dartele lust. Van belang is dat de drukker zich hier voor het eerst
manifesteerde als geleerd en stichtelijk auteur, die ongetwijfeld behoorde tot de
culturele bovenlaag van zijn tijd. Omdat de aan de bundel toegevoegde liederen in de vele drukken – tot 1695 niet minder dan dertien! – in aantal toenamen,
bieden zij wellicht de verklaring voor het succes van Bellerophon. Zo veel drukkersbijval hebben de Sinnepoppen nooit gekend, maar via hun eenvoudige en
op één gegeven geconcentreerde plaatjes hebben deze in de toegepaste kunsten
veel meer sporen nagelaten.
Anna bracht in 1620 van haar vaders Sinnepoppen een uitgebreide versie
uit, vaak feilloos in de geest van Roemer. Dat de dochter nu alle emblemata
ook van tweeregelige versjes had voorzien, die overigens een verrijkende tweede
lectuur van de beeldstoffen presenteren, klinkt op het titelblad als een verkoopargument. Voor het publiek zal de sekse van de auteur de aantrekkingskracht
van de nieuwe uitgave zeker hebben verhoogd. Zo zag het ook Vondel, die net
als Cats het boekje de hemel inprees. Wie het leest,
Zal roepen: dit’s geen maeghd, noch van ’t gheslacht der vrouwen,
’T is Maro die hier zinght, ’t is Cato die hier spreeckt.

Vrouwen die hun poëtische talenten konden ontplooien, waren inderdaad nog
een uitzondering. Maar Roemers oudste dochter was inmiddels een gerespecteerde dichteres geworden. Met haar neiging tot zelfspot, die zij overigens van
haar vader had geërfd, wist zij als vrouw deze uitzonderlijke positie vaak gevat
waar te maken.
De dochters: dichteressen en muzen
In het leggen van literaire en artistieke contacten was Anna Roemers al tijdens
het leven van haar vader uiterst bedreven, al zou ze pas na zijn overlijden
voluit voor het voetlicht treden (zie p. 316).We zagen al hoe hoog zij door
Heinsius en de zijnen werd aangeslagen. Op de loftuitingen van de Leidse

T’ heeft mij soo wonder-wel behaacht,
Te meer om dat het van een Maacht
Gheschreven was. Dat docht my groot.
Ick wenschte sulcken speelgenoot.

En met het lef dat zij wel vaker aan de dag legde, probeerde zij later, omstreeks
1615, nog enkele exemplaren van de bundel toegestuurd te krijgen in een tegelijk
bescheiden en ‘vrijpostig’ gedicht, als dochter van een dichter, van niemand minder dan de toen Europees befaamde Leidse alumnus, professor Janus Gruterus,
hoofd van de Palatijnse bibliotheek in Heidelberg. Het boek was in 1602 in de
Duitse universiteitsstad heruitgegeven. De manier waarop zij in deze dichtbrief niet zonder trots haar vader literair situeert, is raak en pakkend.
Het elf jaar jongere zusje Maria Tesselschade – door haar onconventionele
vader zo genoemd nadat hij als graanhandelaar en assuradeur door een scheepsramp nabij Tessel een groot deel van zijn vermogen had verloren – was vóór
1620 nog niet actief als dichteres. Een muze was ze des te meer, in het bijzonder
voor de licht ontvlambare Bredero, die haar in 1616 zijn toneelstuk Lucelle op-
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Apollo reageerde de ‘tiende muze’ vriendelijk, maar ad rem: de overdrijvingen
van al die mannelijke lofretoriek waren aan haar niet besteed. Dat discours
doorzag ze met dezelfde scherpte als haar positie als dichtende vrouw. Naar
aanleiding van Heinsius’ huwelijk schreef zij in 1617 een opvallend persoonlijk
bruiloftsdicht, dat (voor de feestvierders?) anoniem werd gedrukt. Weer gaat
zelfspot er hand in hand met een perfecte beheersing van de geleerde dichtspraak.
Anna Roemers’ netwerk reikte niet alleen tot de Leidse academici en de jonge
briljante Amsterdammers. De Zeeuw Cats (die in het volgende hoofdstuk aan
bod komt) gedroeg zich met zijn streekgenoten als een echte fan en met de gevierde Antwerpse schilder Rubens, die zij kennelijk persoonlijk had ontmoet,
onderhield zij goede contacten. Hij zou haar, ‘de allerberoemdste Nederlandse
ster’, galant een gravure opdragen van zijn schilderij De kuise Suzanna (!) en
zij correspondeerde met hem in verzen over haar schilderliefhebberij.
Van voor de jaren twintig is van Anna vooral religieuze poëzie bewaard.
Met een reeks gedichten op de christelijke feestdagen uit de jaren 1616-1620
zette ze zelfs een trend. Na haar ging onder meer Huygens – nóg een vriend –
ook dergelijke gedichten schrijven. Anna’s uitvoerigste en wellicht ook eerste
poëtische prestatie is een betrekkelijk vrije versvertaling van de Cent emblèmes
chrestiens (Lyon 1567) van de Franse calviniste Georgette de Montenay. In haar
ontdekte zij met geestdrift een dichteres die bovendien, zoals zij, iets had met
emblemata:

droeg. Ze was komen kijken, ze had gehuild en bij ‘de guitigheid der boerterijen’
gebloosd. De dichter heeft haar kennelijk het hof gemaakt en in een ‘Klaeghliedt’ suggereert hij dat vader Visscher hem schipbreuk deed lijden:
De Vader grijs, den grooten Oceaen
Komt ongevraecht myn schip aen stucken slaen:
Daer is geen hoop! ick wend’ ’t wel vande wal,
Maer ick ben, laes! aldaer ick sterven sal.
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Een ander lijt schip-breuck van gelt en goet,
Dan* ick laet meer, ick laet haar myn gemoedt.
Tijd’lijcke schat daer geef ’ ick weynich nae,
Want siel-verlies is wel de grootste scha.
Gij Visschers, die de dooden pluyst* op ’t strant,
Vindt gy myn lijf geworpen op het landt,
Wascht mij van ’t sant en graeft mij inden schoot,
In ’t Tessel self, de oorsaeck van mijn doot.

*Doch

*berooft

Schrijven in opdracht
Het lijkt erop dat de meeste dichters in deze tijd het sociale aanzien dat zij met
hun creatieve werk verkregen, niet wilden verlagen tot betaalde arbeid, en dat
ze in principe daarvoor dan ook geen geld kregen van hun uitgever. Dit gold
echter niet voor werk-in-opdracht, dat belangrijke uitgevers, met name in
Amsterdam, ruimschoots aan te bieden hadden. Deze ondernemers werden
groot dankzij een netwerk van auteurs, vertalers, bewerkers en compilatoren,
op wie zij geregeld of incidenteel een beroep deden. Ook als auteurs in opdracht teksten leverden bij prenten – die bijvoorbeeld actuele gebeurtenissen
uitbeeldden of belangrijke personen – of aanbevelingsgedichtjes schreven voor
uitgeversprojecten, zullen zij daarvoor betaald zijn. Zo had de jonggestorven
Hoornse dichter Cornelis Taemsz. niet alleen vertalingen gemaakt voor Cornelis Claesz., maar hij had ook al heel vroeg sonnetten en bartasiaanse oden
geschreven als introductie voor diens uitgaven van het Reys-gheschrift (1595) en
het Itinerario (1596) van Jan Huyghen van Linschoten. Maar ook zal de levering
van een aanbevelingsvers wel eens een onbetaalde vriendendienst zijn geweest,
óf aan de uitgever, óf aan de auteur.
Broodschrijvers
In deze tijd traden verschillende geletterde auteurs als broodschrijver op, ter
aanvulling van het inkomen uit hun eigenlijke beroep. Dit geldt bijvoorbeeld
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voor de tevoren in Leiden werkzame medicus Jacob Viverius en de voormalige
rector van de Latijnse school in Zierikzee, Reinier Telle. Viverius profileerde
zich na zijn lofdicht op de slag bij Nieuwpoort als dichter vooral met stichtelijk werk. Daarnaast leverde hij vanaf 1602 aan verschillende uitgevers vertalingen en bewerkingen, met lofdichten en berijmde samenvattingen. Hij zal
zeker ook financieel geprofiteerd hebben van de uitgave van zijn eigen anekdotebundel De wintersche avonden, die in 1615 voor het eerst door Pers werd
uitgegeven en daarna nog verschillende drukken beleefde.
Telle werd nogal eens ingeschakeld voor een snelle vertaling van veelgevraagde geleerde Latijnse werken. Vertalen in het Latijn kon hij ook, zoals de bekende
beschrijving van de Nederlanden door Lodovico Guicciardini die de Amsterdamse uitgever Willem Jansz. Blaeu in 1613 op de markt bracht. Al eerder had
zowel Plantijn als Cornelis Claesz. opdracht gegeven tot een uitgave van
Guicciardini’s werk in de geleerde wereldtaal, maar dit had nooit geleid tot
publicatie. Wel bracht Claesz. al in 1598 De Veers Waerachtighe beschryvinghe
van de ontberingen bij de Noordkaap in het Frans én in het Latijn. Voor Van
der Plasse vertaalde Telle vanaf 1612 de nog niet in het Nederlands beschikbare
delen van de Histoires tragiques van Boaistuau en De Belleforest. Bredero nam
toen op verzoek van deze uitgever de berijming van de vele lyrische intermezzi
in dat werk op zich, waarvoor hij door mededichters als Jan Jansz. Starter zeer
geprezen werd. Later zou een deel van deze berijmingen als losse gedichten in
Bredero’s Groot lied-boeck terechtkomen.
Telle was een kundig en soms geestig dichter. Als gelovig protestant van gereformeerde signatuur voegde hij zich officieel niet bij de remonstranten, maar
hij was ook wars van geestdrijverij. Zo schreef hij onder andere anticontraremonstrantse pamfletten-op-rijm en diverse drempeldichten voor teksten uit
het tolerante en literair vooruitstrevende milieu van de Academie.
Toen hij in 1616 van de cartograaf Abraham de Goos de opdracht kreeg om
voor diens Nieuw Nederlandtsch caertboeck het tekstgedeelte te verzorgen, laste
hij daar een eigen lofdicht op Amsterdam in, waarin hij de hoop uitsprak dat
zijn stad een toevluchtsoord voor alle gezindten zou worden. Voor velen was zij
dit al. In 1600 had Spiegel de lof gezongen van de toen nog relatief kleine stad,
waarvan de muren nog maar kort tevoren vervangen waren door een vestingstelsel met bolwerken. Na de laatste vergroting van 1613 had zij nu aan de westzijde een drievoudige bundel grachten, verbonden door de strook van grachten
en stegen van de Jordaan. Telles verbazing over deze uitbreiding lijkt exemplarisch voor het besef dat de Amsterdammers in ras tempo in een metropool
waren komen te leven. Hij gebruikte hiervoor het ook later geliefde beeld van
Amsterdam dat het hoofd – de torens – omhoog heft in de lucht:

Wat zie ick, die nu koom van Haerlem moe en mat,
So dicht by Amsterdam doch voor een nieuwe stadt
’thooft beuren in de locht? wat poorten, wallen, huysen,
Wat grachten diep en wijdt, wat bruggen en wat sluysen
Vertonen sich hoe langs hoe klaerder voor mijn oog?
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Het literaire genre van de stedenlof zou algauw populair worden, evenals aparte lofprijzingen van gebouwen en andere fraaiigheden. Soms diende zo’n gedicht als bijschrift-in-opdracht bij een prent, soms verscheen het in plano. In
alle gevallen mocht de dichter minstens op welwillendheid van de stedelijke
bestuurders rekenen.
Wanneer publicaties van vaderlands belang opgedragen werden aan bestuurderen van land, stad of provincie, kon de auteur in elk geval een beloning verwachten. Tot zulke werken konden in principe ook literaire teksten behoren.
Zo ontving Heinsius in 1602 voor zijn Auriacus tweehonderd gulden van de
Staten van Holland en West-Friesland. In andere gevallen ging het eveneens
vaak om een som geld. In een wat latere periode zou Frederik Hendrik bijvoorbeeld sommige lofdichters op zijn veroveringen op die manier belonen.
Een alom bejubeld Neolatijns dichter als Caspar Barlaeus kreeg vanaf 1635
zelfs een jaarlijkse uitkering van de stadhouder. Daartoe had hij diens secretaris
Constantijn Huygens persoonlijk onder druk gezet. Auteurs kregen ook wel eens
een geschenk in de vorm van een gouden of zilveren voorwerp.
Na 1615 verschenen in toenemend aantal bruiloftsdichten, de Nederlandstalige varianten van het epithalamium, in apart gedrukte vorm. Vaak zullen
dichters op enigerlei wijze – waarschijnlijk meestal in de vorm van geschenken – ook voor deze opsiering van een huwelijk in de gegoede burgerij beloond
zijn. Dit gold eveneens voor de dichters van de vele rouw- en andere gelegenheidsgedichten waarmee vooral in de volgende perioden alle mogelijke gebeurtenissen in familiale, vrienden- en publieke sfeer werden opgeluisterd.
Elke dichter-voor-de-gelegenheid aan wie het retoricaonderwijs op de Latijnse
school goed besteed was geweest, kon zonder al te veel moeite op verzoek een
gedicht produceren dat beantwoordde aan de eisen van argumentatie, compositie en gebruik van stijlfiguren. Niet-klassiek geschoolde auteurs van bruilofts- en begrafenisgedichten konden zich in elk geval houden aan de vaste
motieven in deze genres. In latere uitgaven van verzameld werk van dichters
gingen zulke gelegenheidsverzen een steeds belangrijker plaats innemen.
De eersten die in het Nederlands hun beheersing van funeraire poëzie volgens de regels van de humanistische poëtica demonstreerden, waren de twee
leidende geleerde auteurs uit deze periode: Heinsius en Hooft. Heinsius’ bundel
Nederduytsche poemata opende met zijn gedicht op de voor Gibraltar gesneu-

Portret van Jan Jansz. Starter als gelauwerde minnedichter, voortgetrokken door twee, door
Cupido gemende, zwanen. Gravure in Starter, Friesche lust-hof. Amsterdam, D.P. Voskuyl, 1621.
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velde Hollandse admiraal Jacob van Heemskerck. Hoofts Lijkklaght op het Amsterdamse vroedschapslid Pieter Dirxz. Hasselaer, die als jeugdig vaandrig voor
Haarlem had gestreden, werd in 1617 uitgegeven door Blaeu. Deze twee dichters
zal het voornamelijk om de literaire eer zijn gegaan. Toen Jan Jansz. Starter in
1620 met zijn Lyc-klacht over de dood van de Friese stadhouder het Nederlandstalige funeraire genre in Friesland introduceerde, wilde hij echter graag geld
voor zijn talent zien. Hij droeg zijn – in pamfletvorm uitgegeven – gedicht op
aan de Staten-Generaal en ontving zelfs meerdere geldelijke beloningen.
Als commercieel ingesteld dichter kwam Starter er rond voor uit dat er voor
gebruikspoëzie betaald moest worden. Dat resulteerde in 1622 zelfs in een – misschien toch maar half serieus bedoeld – contract met eenentwintig potentiële
afnemers, (waarschijnlijk jeugdige) Amsterdamse kooplieden. Voor een vaste
toelage van twaalf gulden per week om zich aan de poëzie te wijden verbond
de dichter zich onder andere om desgewenst nog extra versjes te leveren: nieuwe
liedjes voor twee en bruiloftsgedichten voor zes gulden. Starter had de sociale
elite toen al bewezen dat hij aan hun groeiende smaak voor klassiek-mythologische versiering van de privésfeer uitstekend kon voldoen. In zijn Friesche lusthof (1621) namen bruiloftsgedichten de grootste plaats in, meestal met de namen
van het bruidspaar erboven. Met evenveel gemak leverde hij zwierige verzen
bij diverse prenten, niet alleen voor de begrafenis van de Friese stadhouder
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Willem Lodewijk, maar ook voor die van Maurits en ter verheerlijking van de
Oranjes en van militaire acties. Verschillende van deze rijmprenten werden
voor goed geld afgenomen door regeringsinstanties.
Evenals indertijd Van der Noot wilde Starter graag laten weten dat hij zijn
betaalde ambacht beoefende als begenadigd dichter. Bekranst met lauwer, getrokken door twee, door Cupido gemende zwanen – het symbool van de minnedichter – gleed Starters buste op een gravure in de Friesche lust-hof de lezer tegemoet, met lof overgoten door Petrus Scriverius. Blijkens de vele herdrukken
van zijn bundel viel de roem die hij volgens zijn drempeldichters verdiende,
hem inderdaad ten deel. In een lofdicht aangeprezen als de nieuwe Bredero,
werd hij dan ook de aangewezen auteur om in opdracht van Van der Plasse in
1623 Bredero’s spel Angeniet te voltooien.
Drempeldichten
Een fenomeen dat al in de zestiende eeuw in Zuid en Noord bestond, en dat
naar het lijkt evenredig groeide met de boekproductie, waren de zogenaamde
drempeldichten, die vaak als een soort aanbeveling voor in een boek werden
opgenomen. Het waren lovende gedichten op het betreffende werk of de auteur
daarvan, liefst geschreven door mensen met maatschappelijk en literair aanzien,
die daartoe door de auteur of de uitgever waren aangezocht. Men krijgt overigens vaak de indruk dat deze drempeldichters het betreffende werk niet of
nauwelijks gelezen hadden. Na deze gedichten volgde vaak een opdracht van
de auteur zelf, bestemd voor een man of vrouw die in het verleden de schrijver
al gunsten bewezen had of die zich hiertoe aangemoedigd kon voelen. Deze
adressaat werd uiteraard met gepaste beleefdheidsformules en lofprijzingen benaderd. Hiernaast konden de auteur of zijn uitgever zich in een aparte voorrede
tot de lezers wenden.
Zulk ‘voorwerk’ plaatste de individuele auteur in een literair en sociaal netwerk, dat in bundels lyriek vaak nog hechter gevlochten werd door gedichten
voor vrienden en andere relaties van de dichter. Zo’n inbedding kon bij het lezende publiek extra interesse voor de schrijver wekken. Bredero benadrukte in de
opdracht aan De Groot (Grotius) voor zijn Rodd’rick ende Alphonsus vol trots
zijn relatie met Hooft, Heinsius en Scriverius. Ook uit zijn opdrachten aan de
diplomaat Jacob van Dijck (in Moortje en de Spaanschen Brabander) bleek dat
hij als dichter tot een geleerd en aanzienlijk milieu was toegelaten. Men mag
aannemen dat de door Bredero geroemde gunsten van Van Dijck, deze ‘waardige Mecenas van onse Tydt’, bestonden uit substantiële giften, maar dat vermeldde hij natuurlijk niet. Hooft onthield zich voor de uitgaven van zijn drama
en poëzie echter van opdrachten en weerde in principe drempeldichten.
Hoewel drempeldichters zich meestal alleen in algemene morele noties uit-

lieten over de strekking van de gepresenteerde tekst, releveerden ze ook wel eens
de politieke boodschap daarvan. In 1620 deden Hooft, Coster, Vondel en de
Amsterdamse arts Hendrick van Wassenaer dit in hun gedichten voor Hendrik
Storms vertaling van Lucanus’ Pharsalia (Amsterdam 1620). Dit klassieke epos
over de Romeinse burgeroorlog die was geëindigd in de teloorgang van de
burgerlijke vrijheid, had na de overwinning van de contraremonstranten een
actuele betekenis gekregen. De dichters waarschuwden dan ook voor een escalatie van de gespannen verhoudingen in Amsterdam.

Noordelijke rederijkers buiten Amsterdam
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Tussen 1615 en 1620, tijdens het Bestand, beleefde de rederijkerij in de Hollandse
steden en dorpen weer een opvallende bloei, waaraan ook de Zuid-Nederlandse immigrantenkamers in Amsterdam, Haarlem en Leiden bijdroegen. Er
kwamen in deze periode nog ongeveer tien nieuwe kamers bij in Zuid-Holland.
Tijdens de wedstrijd in Kethel (1615), die georganiseerd was door de nog jonge
en zeer actieve kamer De Sonnebloem, werden er zes tegelijk gedoopt. Er waren
bij die gelegenheid wel dertig kamers vertegenwoordigd, naast zestien particulieren. Buiten Holland ontplooiden ook andere Noord-Nederlandse kamers
activiteiten, allereerst in Zeeland, maar ook in Friesland, de stad Utrecht en
het niet-Spaanse gedeelte van Brabant. In Leeuwarden werden behalve Starters
moderne spelen in 1618 waarschijnlijk twee traditionele zinnespelen opgevoerd,
‘ghemaeckt wt den wercken der Apostelen’.
De kerkenraden bleven veelal met succes ageren tegen openbare opvoeringen. Maar blijkens het beschikbare archiefmateriaal kregen rederijkers ook in
deze periode her en der toch toestemming tot spelen. Dit gebeurde ook in
Zeeland, waar de kerkelijke druk relatief groot was. Zo trad bijvoorbeeld de
kamer van Arnemuiden in 1611 op ten behoeve van een loterij voor een nieuw
gasthuis, en ook nog enkele malen in volgende jaren, waarschijnlijk tijdens de
jaarmarkten. Naar het voorbeeld van Amsterdam besloot de Delftse overheid in
1613 om de ‘kamer van charitate’ te laten profiteren van de inkomsten van regelmatige toneelopvoeringen, verzorgd door De Rapenbloem. We weten echter niet
of de twee spelen die Gijsbrecht van Hogendorp voor deze kamer schreef – waaronder het spel over Oranje waarmee de Nederduytsche Academie opende –
representatief waren voor het niveau van het repertoire. De overeenkomst met
de kamer werd omstreeks 1617 opgeheven, wegens te weinig publiek of een teveel
aan kerkelijk protest.
Onderlinge geschillen, mede veroorzaakt door een toevloed van nieuwe
‘scholieren’, noodzaakten verschillende rederijkerskamers om de bescherming

van hun magistraat in te roepen tegen in hun ogen loszinnig misbruik van de
kunst. Pogingen tot strengere reglementering werden niet alleen ondernomen
in de Amsterdamse Eglentier, maar ook in de Goudse kamer De Goudsblom
(1607), de Haarlemse Wijngaertrancken (eind 1612 of begin 1613) en de Vlaardingse kamer De Akerboom (1614). In Gouda werden maatregelen getroffen
tegen drankmisbruik, vloeken, schelden en ander gebrek aan discipline. Al eerder wilden ook buiten Amsterdam rederijkers die zich bewust waren van hun
literaire status, zich naar de nieuwe literaire normen voegen. Een aantal leden
van Vlaamse kamers in het Noorden werden buiten kamerverband zelfs in een
aparte bundel als individuele dichters gepresenteerd, zij het alleen onder hun
zinspreuk.
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Haarlem en Leiden: vernieuwing en traditie in
Den Nederduytschen Helicon (1610)
Poëticaal zelfbewustzijn tekende al aan het einde van de zestiende eeuw de
Vlaamse dichters uit de kring van Karel van Mander. Hun leidsman vond dat zijn
mededichters hun licht niet onder de korenmaat hoefden te steken. Hadden
zij niet de taalvaardigheid, kunstliefde en dichterlijke habitus meegebracht die
kon wedijveren met die van de Fransen? Nog voor zijn vertrek uit Haarlem (in
1603) had Van Mander dan ook een Vlaamse poëticale manifestatie voorbereid.
In een verzamelbundel zouden zijn landgenoten laten zien dat zij de door de
Amsterdamse Eglentier bepleite taalzuivering met succes in praktijk brachten,
maar dan wel met de welluidende versificatie en mythologische versiering waarop De Castelein de nadruk had gelegd. De geplande bundel, Den Nederduytschen Helicon, werd echter pas in 1610 op de markt gebracht, vier jaar na de
dood van Van Mander. Bijna alle betrokkenen waren uitgeweken Vlamingen:
de Haarlemse uitgever, de Alkmaarse drukker, de samensteller Jacob van der
Schuere – die zelf ook bijdragen leverde – en het merendeel van de achttien
andere auteurs. Van der Schuere, een schoolmeester en dichter uit het WestVlaamse Menen, was actief in de Haarlemse Witte Angieren. Ook de meeste
andere Vlamingen waren waarschijnlijk lid van een van de Vlaamse kamers, in
dit geval die van Haarlem en Leiden. Van der Schuere toonde ook buiten deze
bundel dat hij een goede leerling van Van Mander was: in zijn Nederduytsche
spellinge (1612) zette ook hij zich in voor – Zuidelijk gekleurde – taalzuivering.
Op Van Manders verzoek vertaalde hij Ovidius’ Tristia en in 1611 zou hij de
Ilias-vertaling van de meester uitgeven.
Van der Schuere presenteerde de bundel uitdrukkelijk niet als het product
van een rederijkerskamer, maar als een poëticaal programma van individuele
dichters op de Nederlandse Helicon. In de ondertitel lichtte hij dit als volgt
toe:

Eygentlijck wesende der Maet-dicht beminders Lust-toneel: Daer vertoont
worden (tot vermakelijcke stichtinghe) veelderley versamelde, ende aen een
geschakelde soetluydende leersame Ghedichten, in suyver Nederduytsche
sprake ghemaeckt, door verscheyden Dicht-Konst-oeffenaers.
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In de praktijk bleken veel van de dichters het ‘maet-dicht’ alleen opgevat te
hebben als telvers, hoewel sommigen zich bewust hadden toegelegd op de ‘Franse
maat’ in een meer of minder duidelijk alternerend metrum. Ook de gebruikte
dichtvormen varieerden van ouderwets tot modern. Taalzuiver, ‘soetluydend’
en volgens Horatius’ voorschrift bestemd tot nut en vermaak, was deze poëzie
wel. Het overgrote deel was een stuk ouder dan 1610. Dit geldt voor de lange
gedichten van Van Mander zelf en de vriendschapspoëzie die hij met Ketel had
gewisseld, waaronder De kerck der deucht, maar misschien ook voor sommige
van de sterk rederijkersachtige teksten. Zelfs de dichtwisseling tussen de Hollandse Dousa en de wel Vlaamse maar beslist niet in rederijkerskring thuishorende Heinsius dateerde al van 1601. Die was blijkbaar opgenomen als een
geleerd-klassiek pronkstuk, ter ere van Heinsius.
Van der Schuere verbond de negentig door hem verzamelde dichtstukken
in Den Nederduytschen Helicon waarschijnlijk zelf met elkaar door een prozavertelling. Daarin beschreef hij een wandeling – beginnend met een ‘Natureingang’, ontleend aan het voorbeeld van Belleaus La bergerie (1565) – tijdens
welke een ik-figuur wordt geconfronteerd met lyriek en toneelspelen. De vertelling lijkt dan ook te herinneren aan de tijd dat de grote meester Van Mander
zijn vrienden uitnodigde op toneelvoorstellingen in zijn kasteeltje Zevenberg.
Door rede en kunstliefde in een zinnenvervoerende toestand geraakt, verhaalt
de verteller hoe hij na een tocht door een lieflijk half arcadisch, half Haarlems
landschap aankomt bij een fraaie ‘Schouplaets’. Evenals in Zevenberg had ook
de toegang tot dit theater, zo kan men uit zijn beschrijving opmaken, een kunstige renaissancistische architectuur. Daarna volgt de tekst van het opgevoerde Vreught-eyndigh spel, geschreven door Jacob Celosse, die Jacob Duym was
opgevolgd als factor van de Leidse Vlaamse kamer.
Celosses spel was zowel in vormgeving als in thematiek in 1610 zeer traditioneel, net als de twee tafelspelen die hij aan de bundel bijdroeg. Met zeer oppervlakkig vertoon van geleerdheid verdedigen de personages ‘Liefhebber der
Konst’, ‘In Konsten Vierich’ en ‘Neerstigh Ondersoecker’ de edele rederijkkunst
tegen domme, dronken spotters – een bekend stramien dat aansloot bij proloogspelletjes waarmee de rederijkerswedstrijden in Rotterdam 1598 en Schiedam
1603 waren geopend. In metrisch opzicht was Celosses vers up-to-date: hij schreef
in zesvoetige jamben, met een juist geplaatste cesuur. In de rij van goede dichters in de moedertaal die hij roemde, waren de jongste Nederlandse coryfeeën
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Heinsius, Van Mander, Duym en Van Hout, maar nog geen Amsterdammers.
Jasper Bernaerds (Bernardus), een Helicon-dichter die vóór 1602 korte tijd in
Leiden had gewoond, gaf in zijn ‘Veldtdichtsche Tsaemenspraeck tusschen Kunstbeoeffenaar ende Konstbeminder’ een veel langere lijst. Evenals bij Celosse
volgden hierin Nederlandse dichters op een reeks namen uit de klassieke oudheid en de buitenlandse renaissance. Weer waren die bijna allemaal uit het
Zuiden afkomstig, maar nu was ook Hooft erbij. Veel meer dan namedropping
was dit niet: Celosse verwarde door een verkeerde lezing van De Castelein
‘Terentius bedruckt, en Seneca vol vreught’. En net als De Castelein schreef hij
de oorsprong van rederijkersdichtvormen als het referein en de ballade toe
aan dichters uit de klassieke oudheid.
In onze tijd heeft men in de opbouw van de bundel een thematische ordening herkend, maar ook een ordening naar de wisseling van ruimte en tijd, bepaald door de wandeling. Aan bod komen onder meer onderwerpen als de
beoefening van de dichtkunst, de samenhang tussen kunst, deugd en geloof,
vriendschap en kunstliefde. De lof van het eenvoudige landleven wordt bezongen door de Alkmaarse dichter Pieter Jansz. Schaghen, wiens Bauw-heers
wel-leven voor een goed deel teruggaat op de ‘Beatus ille’-bewerking van Du
Bartas. Klachten over de ellende van de oorlog en verlangen naar vrede, met
herinneringen aan Erasmus’ Querela pacis (Weeklacht over de vrede), lopen
uit op vreugdezangen over de actuele sluiting van het Bestand. Deze politieke
gebeurtenis was in Vlaamse kringen overigens een strijdpunt: was daarom de
Leuvenaar Duym, die juist voortzetting van de oorlog bepleitte, afwezig? De
bundel sluit af met poëzie gewijd aan huwelijk en liefde, die het motief van
harmonie en verzoening bevestigen. De vele gedichten waarin men zich persoonlijk tot anderen richtte, lieten zien dat hier een groep dichters aan het
woord was die zich door liefde voor de kunst verbonden voelde.
Den Nederduytschen Helicon was beslist geen manifest van een ‘algehele’
literaire renaissance en bij het verschijnen was de bundel al achterhaald. Wel
bevatte hij een originele sonnettencyclus over de dagen van de week door de
Leidse Maarten Beheijt, van wie aan het eind ook bewerkingen van zes sonnetten van Petrarca (naar het Frans van Marot) waren opgenomen. De bundel
sloot eveneens ‘modern’ af met vertalingen van poëzie van Marot, Ronsard en
Desportes door Van der Schuere. Maar vergeleken met Hoofts sonnetten die
een jaar later in diens Emblemata amatoria verschenen, waren deze weinig
soepel lopende imitaties beslist ouderwets.
Rederijkerswedstrijden
Een groot aantal wedstrijden bevorderde in deze periode het onderlinge contact
tussen de rederijkerskamers. Het merendeel betrof refereinwedstrijden, waar-

Het doordringen van nieuwe poëticale normen
Ook buiten Amsterdam, Leiden en Haarlem raakten rederijkers bekend met
de nieuwe poëticale normen. In de traditiegebonden wedstrijden bleef echter
het referein voorgeschreven en ook in het drama hield men meestal vast aan
de beproefd opiniërende vorm van het zinnespel. De allegorie bleef eveneens
een taai leven leiden in de proloog- of welkomstspelletjes van de factor, die op
zichzelf een nieuwigheid waren. Toch wilde men zijn (semi)vertrouwdheid
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bij inzendingen niet altijd lijfelijke aanwezigheid hoefden in te houden; spelen
van sinne kwamen nog maar enkele malen voor. Meestal waren uitnodigingen
gericht tot kamers uit de eigen provincie, waarmee men zich het meest in een
gevoel van solidariteit verbonden voelde, maar soms strekten deze zich ook
uit tot andere gewesten. Het in 1609 gesloten Bestand werd door diverse kamers
ingeluid met spelen, vertoningen en liederen, waarmee men nu ook de banden
met kamers uit het Spaanse gebied weer aanhaalde. In het ene jaar 1613 organiseerden wel drie Hollandse kamers een wedstrijd: de Amsterdamse-Brabantse
kamer Het Wit Lavendel, de Haarlems-Hollandse Wijngaertrancken en de LeidsHollandse Witte Acoleyen. Aan een of twee van die wedstrijden deden kamers
uit onder meer Antwerpen, Oudenaarde, Brugge en ’s-Hertogenbosch – toen
nog in Spaanse handen – mee, maar ook de kamers van Breda – dat in 1590 op
de Spanjaarden was veroverd – en die van Sluis en Middelburg waren present.
De Catharinisten in ’s-Hertogenbosch en Het Bloemken Jesse uit Middelburg
organiseerden respectievelijk in 1615 en 1616 zelf een wedstrijd. In dezelfde periode participeerden Noorderlingen ook aan Zuid-Nederlandse wedstrijden.
Nog tweemaal – in 1606 in Haarlem en in 1616 in Vlaardingen – vond in het
Noorden een wedstrijd plaats in een optimaal luisterrijk kader. Dus: inclusief
een feestelijke en plechtige intrede van de kamers, toelichtingen op de blazoenen, spelen van sinne, en de gebruikelijke refereinen en liederen.
Ook achteraf was er belangstelling voor deze rederijkersmanifestaties. Van
acht wedstrijden werden uitgaven gemaakt, van die in Haarlem en Vlaardingen zelfs zeer fraaie. Het Const-thoonende iuweel by de loflijcke stadt Haerlem
(1607) bevatte gravures van de aan de ontvangende kamer (Trou Moet Blijcken)
aangeboden blazoenen en uitbeeldingen van de intredes; in Vlaerdings redenrijck-bergh (1617) waren alleen de blazoenen afgebeeld. Zo’n uitgave gaf gelegenheid om in een voorrede de lofwaardigheid van Retorica nog eens extra, meest
in verdedigende toon, te beargumenteren. De gravures van de intredes in Haarlem
vormen een zeer belangrijke bron voor de kennis van de attributen en kostuums van de – meestal allegorische – personages. Die beeldden een antwoord
uit op de vraag naar de beloning van de barmhartige mens en de straf voor de
gierigaard, een vraag die paste bij de voor deze gelegenheid uitgeschreven loterij.
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met klassiek-mythologische geleerdheid en nieuwe stilistische vormgeving
graag tentoonspreiden. Zo demonstreerde in 1615 de factor van de Kethelse
Sonnebloem, Jan Jansz. Schout, met moeizaam uitgebouwde renaissancistische perifrasen en metaforen dat zijn jonge dorpse kamer wel degelijk benul
had van kunst, anders dan de boeren in zijn dorp tegen wie hij zich in zijn proloogspel afzette. Toen de Haarlemse Wijngaertrancken in 1612 een intern-Haarlemse refereinwedstrijd uitschreven, liet de factor het nog aan de deelnemers
over of ze al of niet metrisch zouden dichten (in ‘france- of kamers-maet’).
Een jaar later verbood de kamer wel heel streng bastaardtermen en vreemde
woorden, maar zij schreef nu wel – behoudend – expliciet de oude Hollandse
maat van tien tot veertien syllaben voor. In datzelfde jaar 1613 stelden Kolm
namens het Amsterdamse Wit Lavendel en de factor van de Leidse Witte Acoleyen
zuiver taalgebruik én hantering van de ‘Franse maat’ (de jambische alexandrijn) verplicht. Sonnetten kregen nu ook in dit kader een kans: in de gedrukte
bundels werden deze voor het eerst ingevoegd als inleiding op de refereinen.
Scriverius’ aanval op de niet-Amsterdamse rederijkers, die naast literaire
ook sociale minachting impliceerde (zie p. 185), moet dan ook hard aangekomen zijn bij ambitieus rederijkende burgers die zich teweer wilden stellen tegen
de kritiek op losbollige ‘Retorickers, wijvensmijters, kannenkijckers’ en hun
vermeende gebrek aan kennis en dichtkunde. Dit gold in elk geval voor Job
van de Wael, de nieuwe factor van de Vlaardingse kamer De Akerboom. Hij benutte het welkomstspel voor de door hem aldaar in juni 1616 georganiseerde
wedstrijd om een fraai tableau te schetsen van de dichtkunst die overal in de
Hollandse rederijkerskamers bloeide. Het wemelde in Holland van auteurs die
opgestegen waren naar de Parnassus en uit de bron Hippokrene wilden drinken:
Daars nau een Vleck soo kleyn ’theeft Wysen en Poëten
Het Landt dat krielt en kroelt van Boeken en Papier,
Vol Gheschrifts en vol Kunsts, des Vollex sin is hier
Soo zeer verleckert op de kennisse der dinghen,
Die met des Wijsheyts kauw* het vreuchdich** kan
voortbringhen [...].
’tStijcht hier al naer Parnas, of ’tloopt nae Hypocreen;
Daer en is niet eer rust, sy hebbent bey of een.

*het kauwen der wijsheid
**de vreugde

Argumenten genoeg om Scriverius van repliek te dienen en te eisen dat hij zijn
kortzichtige woorden terugnam. Ook de rederijkers op het Vlaardingse feest
bevonden zich op de Parnassus, waar kennis, deugd en vreugd samengingen!
In een tafereeltje met de mythologische figuren Midas, Momus en Pan dreef Van
de Wael niet alleen de spot met de onjuiste, bedilzuchtige kritiek van mensen
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als Scriverius, maar ook met rederijkers die zich niet wilden of konden voegen
naar de nieuwe literaire normen.
In Vlaardingen was er nu voor het eerst in een wedstrijdkader ruimte voor
moderne dramavormen en -verbeelding. In het concours van Haarlem was
het zinnespel nog de geijkte vorm geweest, een paar keer onderverdeeld in iets
als bedrijven. Ook in Vlaardingen hield men zich meestal wel aan de zinnespeltraditie, maar nu vaker met een bedrijvenindeling, terwijl enkele auteurs reële
figuren en allegorische voorstellingen probeerden te verenigen. Echt modern
was de Delftse kamer, die was vertegenwoordigd met een goed classiciserend spel
van Van Hogendorp. Dat de keuze voor de traditionele vorm niet betekende
dat men niet anders wist of kon, bleek ook nu. Dat geldt bijvoorbeeld voor de
‘moderne’ Abraham de Koning, die zich bij deze gelegenheid wel conformeerde aan het zinnespel, maar een senecaanse tirannenmonoloog in de mond van
Mars legde en liet zien dat hij het renaissancistisch idioom uitstekend beheerste. Anderen verwerkten in hun spelen directe reminiscenties aan Hoofts
Geeraerdt van Velsen, zoals de Maaslandse factor Gideon Loockefier, de Gorinchemse factor Abraham Kemp en J. Schout uit Kethel. Schout nam niet alleen
diverse passages uit Hoofts tragedie letterlijk over, maar putte ook uit Costers
Ithys en De Konings Jephthah. De Geeraerdt van Velsen zou hierna ook bij andere rederijkers naklinken, zoals in 1619 in Haerlemse belegeringh van de factor
van de Haarlemse Wijngaertrancken, de Latijnse schoolmeester Govert van der
Eembd. Dit ‘vaderlandse’ spel, met veel allegorische figuren en een zeer hoog
kijkspelgehalte (door twintig vertoningen), paste goed in de reeks stukken
over gedenkwaardige, aan bepaalde steden gebonden gebeurtenissen uit de
strijd tegen Spanje. Ze zouden nog lang geliefd blijven. Blijkens zijn vertaling
van Il pastor fido (1618) en zijn – in 1620 door De Eglentier opgevoerde – treurspel Sophonisba was Van der Eembd zeer goed op de hoogte van wat het ‘modern’ classiciserend toneel op dat moment inhield. In dezelfde tijd richtten leidinggevende auteurs in de kamers van Leeuwarden en Utrecht – Starter in
1618 en Adriaen van den Bergh omstreeks 1621 – zich veel meer naar het ‘vrije’
Engelse toneel, net als Rodenburgh in Amsterdam.
De Vlaardingse bijdragen werden in 1617 onder de titel Vlaerdings redenrijckbergh in Amsterdam gedrukt door Kornelis Franszoon, die waarschijnlijk lid
was van De Eglentier. Hij schreef ook zelf een geleerde opdracht aan alle magistraten wier stad of dorp vertegenwoordigd was geweest. Evenals uit Rodenburghs poëticale betoog in Eglentiers poëtens borstweringh (1619) bleek hieruit
dat de oude discussie over de ware aard van poëzie inmiddels was uitgemond
in een globale verzoenende conclusie. Poëzie stond volgens Franszoon wel
voor een deel, maar niet geheel gelijk aan ‘Rhetorijcke’. Als aanduiding vond
hij de termen ‘Rijm ofte Dichtkonst’ dan ook minder adequaat dan ‘Reden-rijck-
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Titelpagina van Vlaerdings redenrijck-bergh, met middelen beplant, die noodigh sijn ’tgemeen,
en voorderlijck het landt. Amsterdam, Korn. Fransz., 1617. De prent toont Minerva en Mercurius,
op bezoek bij Apollo en zijn muzen.

konst’. Deze woordvinding van Spiegel beschouwde hij kennelijk als een combinatie van vaardigheid in overtuiging en poëtische begaafdheid. Dat het hier
ging om echte Parnassuskunst bleek al direct uit de houtsnede op de titelpagina,
waarin Apollo en zijn negen muzen bezocht worden door Minerva (de godin
van de wijsheid) en Mercurius (de god der welsprekendheid).
Iets nieuws in deze bundel waren twee lofdichten op de factor zelf. Door
aanspraken als ‘Job, mijn vrient’ en ‘Job is d’eer van Vlaerdingen’ werd Van de
Wael in zekere zin tot modern, individueel auteur gemaakt. Maar hij werd er
ook in geprezen als dichter die met opzet ‘Landts wijs’ volgde en zich dus niet
los wilde maken van de rederijkerstraditie. Hij zou hierna nog verschillende
keren aan wedstrijden meedoen. In 1619 leverde hij in Haastrecht een formeel
goed modern bijbels drama en voor de bijeenkomsten die in 1624 en 1629 werden

Bijdragen aan actuele religieuze en politieke discussies in enkele wedstrijden
Tijdens het Bestand droegen de rederijkers opnieuw volop bij tot actuele discussies. De toegespitste religieuze en politieke controversen vonden in 1613
een neerslag in de – overwegend behoudende – antwoorden op de vragen van de
refereinwedstrijden in Amsterdam, Haarlem en Leiden. De rederijkerstraditie
had al vanouds een religieuze inslag. En zeker nu mochten veel deelnemers
graag theologiseren in hun refereinen, ook al maakten de vraag of de opgegeven
stokregel dit niet per se noodzakelijk. Dit gold in Amsterdam al voor veel antwoorden op de in principe neutrale vraag van Het Wit Lavendel:
Wat’s d’Oorsaeck meest, waerom ’tverkeerde Werelts Rond,
Sich Waenwijs so bedrieght, en bloeyd in alle sond?
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georganiseerd door de immigrantenkamers van respectievelijk Amsterdam en
Haarlem, schreef hij refereinen en liederen. Wel erkende hij in Haastrecht in een
afscheidsvers aan de plaatselijke magistraat het veel grotere talent van Heinsius
en Hooft.
Dat de nieuwe poëticale normen niet zonder meer zegevierden in rederijkerskringen, kan toegeschreven worden aan een bewuste keuze voor conservatisme. Deze zal bepaald geweest zijn door gehechtheid aan de lang bestaande
dichttraditie, en het gevoel van eigenwaarde van instituties met een illustere
geschiedenis. Ook de overweging dat men in vertrouwde vormen begrijpelijk
moest blijven voor een groot publiek, speelde zeker een belangrijke rol. Bij
sommigen, zoals bij de Bredase factor Dingman Beens, is er dan ook een tendens te bespeuren om de nieuwe vormgevingsprincipes niet te volgen en zich
ook buiten wedstrijdkaders te houden aan de eigen traditie. Bij de wedstrijden
van 1624 en 1629 betoonden de meeste rederijkers zich echter ook binnen het
traditionele kader geverseerd in de hantering van de alexandrijn en het renaissance-idioom. Dat idioom was met name op het Amsterdamse feest van 1624
aangekleed met klassieke geleerdheid. Uit de refereinen met de opgegeven
stokregel ‘Soo sal Rhetorica, veracht, recht weder bloeyen’ klonk in 1624 hoop op
nieuwe kracht van de oude kunst. Die achtte men in deze kring toen kennelijk
zeer lofwaardig beoefend door de inmiddels bejaarde Leids-Vlaamse Jacob
Celosse, die met zijn stichtelijke en moraliserende verzen driemaal in de prijzen viel. Celosse zou in 1629 ook nog een eerste prijs behalen voor een referein
dat niet onvaardig met een natuurbeeld inzette. Op 6 februari 1631 droegen de leden van De Oraigne Lelie uit Leiden in regen en wind wegzakkend in de natte
sneeuw hun oude factor naar zijn graf in de Hooglandse kerk. De rederijkerij
was toen weliswaar nog lang niet dood, maar ze moest haar functie in de elitaire literaire wereld zo langzamerhand wel prijsgeven.
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Ook met de stokregel ‘De sulcke die zijn dwaes, en d’Werelt achtse wijs’ kon men
in principe alle kanten op. Een referein van contraremonstrantse strekking op
de gestelde vraag, geleverd door de Middelburgse kamer Het Bloemken Jesse,
kreeg bij deze gelegenheid de eerste prijs van de jury, waarin Kolm en De Koning
zaten. Een fel referein tegen de katholieke geestelijkheid door een Antwerpse
particulier, die hier kennelijk zijn hart kwam luchten, kreeg niets.
In de door de Haarlemse Wijngaertrancken uitgeschreven wedstrijd stuurde
de kamer echter zelf aan op een theologisch standpunt door te vragen ‘Of
Gods ghenade door Christi lijden en ’s gheests kracht / Ons salicheyt maer ten
deel, of gheheel, heeft ghewracht?’ Daarmee werd het debat over de predestinatie geïntensiveerd. Bijna niemand bleek de vrije wil enig werkend aandeel in
het verwerven van de zaligheid toe te kennen. Ook de Haarlemse factor Jonas
van Gherwen verwierp in zijn welkomstspel de remonstrantse visie, een stellingname die hij in het voorwoord tot de wedstrijdbundel nog eens aanscherpte.
Dit kan wijzen op een overwegend contraremonstrantse sympathie onder de
in Haarlem aanwezige rederijkers. Ook nu won trouwens Middelburg. Maar
de contraremonstrantse sympathieën zullen de calvinistische predikanten niet
welwillender tegenover het rederijkersbedrijf hebben gestemd: die hielden in
geen geval van bijbelexegese door amateurs.
De vraag van de Leidse Witte Acoleyen naar hetgeen de voortgang van Gods
wet van waarheid en vrede belemmerde, ontlokte weer een grotere diversiteit
aan antwoorden. Zo bepleitte de Haagse kamer geloofsvrijheid en stelde de
Vlaams-Leidse kamer De Oraigne Lelie (mogelijk bij monde van Celosse) zich
achter de leer van de predestinatie. De organiserende kamer zelf stelde zich in
het proloogspel verzoenend op en zag in al dat theologisch getwist alleen maar
gevaar.
In Kethel (in 1615) stuurde de vraag de antwoorden meer in een algemeen
stichtelijk-religieuze richting. De organisatoren hielden waarschijnlijk rekening met het recente verbod van de Staten van Holland op behandeling van de
meest controversiële geloofspunten vanaf de kansel. Het religiedebat was nu
uitgemond in een politieke strijd, die de eenheid van de staat dreigde te ondermijnen. Bij de Vlaardingse wedstrijd in 1616 verlangde Van de Wael van zijn
medeburgers dan ook een politiek-maatschappelijke oplossing van dit acute probleem. De vraag die hij in dramavorm beantwoord wilde zien, luidde:
Wat middel dat best dient genomen by der handt,
Die tGemeen, noodichst is, en vorderlickst voor ’t Landt?

De opdracht voor het lied suggereerde zelf al het voor de hand liggende antwoord: eendracht maakt een land sterk, tweedracht zwak.
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Toch had bijna de helft van de spelen die tijdens de Vlaardingse wedstrijd
werden opgevoerd, een godsdienstige inhoud. Men trok daarbij flink van leer
tegen waanwijze schijngeleerden die Gods geheimen probeerden te doorgronden en daardoor nodeloos verdeeldheid zaaiden. Aangezien remonstranten én
contraremonstranten elkaar met zulke verwijten te lijf gingen, zegt dit niet zoveel over de religieuze kleur van de betreffende bijdragen. Ook de vertegenwoordiger van de Dordtse Fonteynisten bestempelde de gepersonifieerde ‘Gheleerde
Waen’ en ‘Onmatige IJver’ als valse leraren, maar hij stelde hen voor als katholieke geestelijken die alle afvalligen van het oude geloof wilden uitroeien. ‘Goede
Meyning’ mocht dan wel pleiten voor geloofsvrijheid, maar die gold kennelijk
niet voor de actuele religieuze tweespalt, want ‘Goet Onderwijs’ onderstreepte
tot slot dat men nu in ‘’t Lant ja selfs in Huys’ de ware leer had.
Verschillende van de Vlaardingse spelen gaven blijk van een grote betrokkenheid bij de discussie over de rol van de overheid om de eendracht te herstellen.
Zo bracht de Amsterdammer Hans Roelants namens de Schiedamse Vygheboom
de geschiedenis van Menenius Agrippa (uit Livius’ Ab urbe condita) op het toneel.
De ‘Raedt van Romen’ ziet uiteindelijk in dat de opstand van ‘Oproerige Gemeente’ – die zich verzet tegen haar onderdrukking – alleen kan worden
beëindigd als de ‘oude wet’ wordt hersteld en laat Menenius Agrippa namens
haar onderhandelen. Deze overtuigt de andere partij door middel van een parabel van de noodzaak van eenheid en harmonie in de staat. Zoals opstand
van de ledematen tegen de maag het hele menselijke lichaam verzwakte, zo
zou ook rebellie van een deel van de burgers de hele samenleving aantasten.
De opstandigen willen zich tot slot wel weer in het gareel voegen, mits inderdaad de oude wet, ‘so lang van ons gevolcht’, in ere wordt hersteld. Deze wet lijkt
te verwijzen naar de gereformeerde belijdenisgeschriften die voor de contraremonstranten de inzet waren geweest van hun strijd tegen Spanje en waaraan
Oldenbarnevelts kerkelijke politiek de essentie had ontnomen. Twee jaar later,
in mei 1618, zou dit verhaal uit Livius bij de inkomst van Maurits in Amsterdam
worden uitgebeeld door Het Wit Lavendel, met de onverbloemde aansporing
om in te grijpen ten gunste van de oude calvinistische leer (zie p. 239).
Een direct pleidooi voor ingrijpen van de overheid in de kerkelijke twisten gaf
Abraham Kemp, de factor van het Gorinchemse Segelbloemken. Eerst stelt ‘Trou
Leeraer’ voor dat ‘Hoghe Overigheyt’ alle theologen (een synode) bijeenroept
om een definitieve uitspraak te doen inzake de religieuze twistpunten. Dwalingen kunnen dan door de overheid verboden worden. ‘Goe Regeerder’, een ‘Doorluchtigh Prins’ (Maurits), gordt vervolgens op bevel van ‘Hogh Overigheyt’ het
zwaard aan, snoert ‘Eygen-wijs Vernuft’ de mond en drijft ‘Tweedracht’ terug
naar de hel. De overheid spoort ‘Trou Leeraer’ dan nog aan tot onderwijzing van
de zuivere leer. Dit was in Kemps ogen een leer zonder twist of ‘dwael-punck-
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ten’. Daarop kon Pax neerdalen. Pas ruim een jaar na het Vlaardingse feest zou
Maurits zich door zijn kerkgang bij de Haagse contraremonstranten openlijk
verzetten tegen de door Oldenbarnevelt opgelegde kerkvrede. Anders dan het
spel van de Vygheboom kon Kemps spel dan ook opgevat worden als ondersteuning van Oldenbarnevelts kerkelijke politiek, waarin aan de stadhouder de
taak toeviel om verbreking van de opgelegde kerkvrede te verhinderen. Zijn
– qua vormgeving traditionele – stuk behaalde de eerste prijs. Kort hierna nodigde de kamer van Leiderdorp opnieuw uit tot een politieke discussie over de
wijze waarop de vrede hersteld kon worden. Na Maurits’ staatsgreep in augustus
1618 was dit geen kwestie meer. Op de in 1619 door de Haastrechtse kamer gestelde – opnieuw politieke – vraag ‘Wat eer den prins behoort, die syn vyandt
bestrede, met waepnen overwon, en bragt ’t ghemeent’ tot vrede?’ zal zeker geen
kritiek op het optreden van de stadhouder verwacht zijn. In de enig bekende
bijdrage – het hiervoor genoemde spel van Job van de Wael – werd Maurits
dan ook als evenknie van David voorgesteld.

Antwerpen, ‘de zon aan de Nederlandse hemel’?
Van frustraties als die in Vlaardingen was in het Spaanse Antwerpen geen sprake. Als de Nederlanden de hemel van de wereld zijn, dan is van deze wereld de
Scheldestad beslist de zon. Zo besluit de invloedrijke humanist en jezuïet Carolus
Scribani zijn boek Antverpia (1610). Het lijkt wel op de ongepaste trots van
Bredero’s Spaanse Brabander. Achter deze overdrijving gingen, naast de herinneringen aan het verleden, ongetwijfeld ook de euforie schuil van het Bestand
(1609-1621) en de effecten van het herstelbeleid van de aartshertogen Albrecht
en Isabella. Geheel onterecht was deze zelfperceptie overigens niet. Zelfs niet
als ze zou worden toegepast op de literatuur. Hoewel Scribani, die ooit in een
mild moment haast op de toon van Roemer Visscher de Hollanders prees, de
letterkunde niet behandelde, zijn er redenen genoeg om de Scheldestad in de
eerste decennia van de zeventiende eeuw naast Leiden en Amsterdam als een
derde centrum van literaire cultuur te beschouwen. Dat de literatuur er in menig
opzicht nog werd beoefend vanuit een gevoel van verbondenheid met het Noorden, terwijl ze zich tegelijk onder invloed van de contrareformatie een eigen
identiteit ging aanmeten, betekent literair-historisch een belangrijk moment.
Deze spanning bracht krachten op gang die de ontwikkeling van de Zuid-Nederlandse (of ‘Vlaamse’) letteren nog vele generaties zouden beheersen.
De literatuur in Antwerpen (en in de Spaanse Nederlanden in hun geheel)
manifesteerde zich in deze jaren overigens nog niet ten volle als een door kerk
en staat beheerst systeem met monolithische allures. De intellectuele bovenlaag
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koesterde zich in de zon van Lipsius en cultiveerde de christelijk-stoïcijnse
levensleer in een geest van openheid. Daarbij vallen de contacten op met Leiden.
Ook de rederijkerij ging zich herstellen maar verloor, zeker in een grote stad
als Antwerpen, veel van haar maatschappelijke impact, al vond het theater
aansluiting bij het moderne Europese repertoire. De krachtigste literaire energie
leverde echter het door hof en kerk aangewakkerde katholieke reveil. Deze
‘contrareformatie’ was cultureel totalitair en beperkte zich niet tot de bestrijding
van de protestantse ketters. Ze wilde de ‘wereld’ in alle opzichten ‘bekeren’ en
haar een voorafschaduwing maken van de hemel. Literair drukte dit streven zich
uit in de vergeestelijking van vele genres. De technieken van het contrafact (het
zingen van godsdienstige teksten op wereldse melodieën) regeerden ook andere
kunstvormen en tekstsoorten. Het aandeel van de lekenliteratoren nam af ten
gunste van dat van de geestelijkheid, die, zoals met name de jezuïetenorde deed,
aan de hand van een doordacht en coherent programma de literaire markt meer
en meer ging domineren.
Hét middel om van de Spaanse Nederlanden ook literair een rooms bolwerk
te maken, was de strenge handhaving van de preventieve censuur. Het door de
staat georganiseerde privilegie- en octrooisysteem controleerde de werking
van de drukkerijen. Om de pers te bereiken moesten teksten een approbatie
van het bisdom krijgen; werk van kloosterlingen werd nog eens aan de goedkeuring van de eigen oversten onderworpen. Op deze manier controleerde een
kleine kern censoren de gehele tekstproductie. Maar elan was er. In de bestandsjaren ontbrak het niet aan vertrouwen en creativiteit en tegenover het Noorden
overheerste zelfs nog een gevoel van superioriteit.
Dat een en ander werd gedragen door de gunstige economische conjunctuur,
hoeft geen betoog. De sluiting van de Schelde betekende niet het einde. Als
schakel tussen de Noord-Europese protestantse handelssteden en Zuid-Europa
bleef Antwerpen nog een belangrijk commercieel centrum. Via de netwerken
van zijn kosmopolitische en zeer kapitaalkrachtige koopliedenstand, die er
voor een aanzienlijk deel was gebleven, bleef de stad onvervangbaar als internationale wisselmarkt. De handel over land nam toe, terwijl via het systeem
van verbodeming de Noordzee indirect voor de commercie toegankelijk bleef.
Nieuwe industriële activiteit trok bovendien weer werkzoekenden. De materiële
en geestelijke heropbouw, gekoppeld aan de kerkelijke propagandaslag, wakkerden met name de kunstnijverheid en het drukwezen aan. In 1616 waren 216
schilders lid van het Sint-Lucasgilde, het dubbele van 1584. Alweer dertig boekdrukkers en -verkopers waren aan de slag. Dat is niet eens de helft van het Amsterdamse aantal, maar toch bijna evenveel als vlak voor de machtswisseling.
En bij het traditionele kwaliteitslabel voegde zich nu de roep van onverdachte
katholiciteit. De censuur werd in dit opzicht zelfs een verkoopargument. Uit-

gevers uit het Noorden en het Rijnland gebruikten voor hun katholieke boeken
daarom graag al dan niet fictieve Antwerpse drukkersadressen. Vooral Latijnse,
wetenschappelijke en liturgische uitgaven werden massaal uitgevoerd naar de
Iberische wereld. Van deze infrastructuur heeft de kerk, zeer gesteld op de verspreiding van geestelijke lectuur in de volkstaal, gretig geprofiteerd.
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Een elite in het spoor van Lipsius
In 1611 overleed Philips Rubens, broer van de schilder. Hij was de favoriete
leerling van de naar het Zuiden teruggekeerde Lipsius (†1606), die van hem
zijn opvolger te Leuven had willen maken, maar hij verkoos stadssecretaris
van Antwerpen te worden. Het befaamde memorieschilderij waarop Pieter
Pauwel zichzelf met deze pas overleden broer en de humanist Jan de Wouwere
(Woverius) portretteerde onder een borstbeeld van Seneca in het gezelschap
van de vereerde Leuvense hoogleraar, is wellicht de meest pregnante vertolking
van de cultuur van de toenmalige Antwerpse intellectuele elite. De kern ervan
vormden Lipsius’ Leuvense ‘contubernales’ (‘tentgenoten’ of studenten die
Lipsius met pedagogische doeleinden in zijn huiskring had opgenomen en tot
wie ook even de drukker Balthazar Moretus behoorde) en andere vrienden.
De meesten onder hen waren in Italië geweest en beoefenden de studie van de
klassieke letteren en geschiedenis; ze cultiveerden de christelijk-neostoïsche
levensleer met haar beklemtoning van de deugd, de vriendschap, het gezin en het

De Lipsiuskamer in
het Museum PlantijnMoretus te Antwerpen,
waar de geleerde tijdens
zijn bezoeken werkte.
Boven de haard hangt
een contemporaine kopie
van Rubens’ schilderij van
vier neostoïcijnen bij een
buste van Seneca: Lipsius,
de gebroeders Rubens en
Woverius.

vaderland. Vaak ging het om aristocraten die op een of andere wijze verbonden
waren met het hof. Voor de Nederlandse dichtkunst hadden zij weinig actieve
belangstelling, maar uiteindelijk wel een niet te onderschatten betekenis.
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De emblemataboeken van Otto van Veen
De meest succesvolle letterkundige manifestatie van deze kring waren de emblematabundels van de bereisde en geleerde hofschilder en Lipsiusvriend Otto
van Veen (Vaenius), uitgeweken telg van een voorname katholieke Leidse magistratenfamilie, leermeester van de jonge Rubens en door zijn omgeving geroemd
als een picturaal-literair dubbeltalent. Hij was de eerste, overdreef Ortelius,
die letteren en schilderkunst verenigde! Vanaf 1607, en zeker na de terugkeer uit
Italië in 1608 van de hem als schilder overklassende Rubens, ging Vaenius zich
specialiseren als publicist van humanistische prent- en embleemboeken. Het
netwerk waarvan hij bij de totstandkoming van deze bundels gebruikmaakte,
illustreert treffend hoezeer buitenlandse ingezetenen aan het Antwerpse geestesleven deelnamen.
De luxueus uitgevoerde en aan aartshertog Albrecht opgedragen Emblemata
Horatiana van 1607 – een kwarto met fraaie bladvullende platen in antiquiserende stijl – waren in het genre een nieuwigheid. Uitgaand van citaten van één
auteur had Vaenius emblemen bedacht waarvan de zingeving aan de hand van
andere klassieke teksten een coherent geheel vormde, in dit geval een op de adel
en aristocratie georiënteerde morele instructie in lipsiaanse zin. De bundel
kwam de aartshertogelijke politiek om de adel met loyale leden uit te breiden
overigens goed te pas. Hij zou bovendien in allerlei vertalingen en bewerkingen
tot in de achttiende eeuw een geliefd hof- en patriciërsboek blijven. Vaenius
bracht tegelijk een eentalig Latijnse en een Latijns-Frans-Nederlandse editie
op de markt, waarvan de kwatrijnen in de volkstaal verkeerdelijk aan Bredero
zijn toegeschreven: uitgever Van der Plasse had ze ten onrechte in de postume
uitgave van diens Nederduytsche rijmen (1620) opgenomen, nadat hij een afschrift
ervan in de nagelaten papieren van de dichter had teruggevonden. Vaenius
schreef ze waarschijnlijk zelf. In 1612 volgde een vijftalige editie met Latijnse,
Spaanse, Italiaanse, Franse en (nieuwe) Nederlandse verzen. Als dichters van
de anderstalige teksten traden onder meer buitenlanders op uit de Antwerpse
handelskolonies. Een van hen was de Italiaan Pietro Benedetti, een Genuees uit
de kringen rond Spinola, die in Antwerpen een op Guarini’s Pastor fido geïnspireerd herdersspel had gepubliceerd waarin hij het aartshertogelijk huwelijk als
dé oplossing voor de Nederlandse broedertwist voorstelde (Il magico legato,
1607). De literaire activiteiten van deze groepen zijn nog niet grondig bestudeerd. Net zoals dat bij Van der Noot het geval was, had Vaenius’ voorliefde voor
veeltaligheid veel met deze kosmopolitische wereld te maken. Dat het voorwerk
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van deze Horatiana uit 1612 onder meer ook Latijnse verzen van Heinsius en
De Groot bevatte, was een herhaling van een gebaar dat beide Hollandse dichters
al ten aanzien Vaenius’ liefdesemblemen hadden gemaakt.
De Amorum emblemata (eigenlijk: Cupido-emblemen) uit 1608 presenteerden
zich via het vertrouwde oblongformaat als een voortzetting van Heinsius’ eerste
bundel, maar dan als een ambitieuze navolging vol innovaties. De bundel telde
vele oplagen met verschillend voorwerk, in verschillende taalcombinaties (LatijnFrans-Nederlands, Latijn-Italiaans-Frans, Latijn-Engels-Italiaans, terwijl ook bladen met Spaanse epigrammen de ronde deden). In sommige exemplaren zijn
door individueel plakwerk nieuwe taalcombinaties gerealiseerd, zoals SpaansNederlands-Frans. De ‘Antwerpse’ meertaligheid werd ervaren als een meerwaarde die in Amsterdam snel navolging vond, onder meer bij Blaeu. Bovendien bezaten de platen een sterkere coherentie dan bij Heinsius en kreeg de
reeks net als de Horatius-emblemen het karakter van een geleerd citatenboek.
Maar het voornaamste verschil was de strekking: tegenover de speelse en vrijblijvende Leidse liefdesklachten stond de intentie om de liefde als fenomeen in
het teken van het huwelijk te doorgronden en te beheersen. Amorum emblemata presenteerde zich niet als een wervend cadeauboek voor meisjes, maar
als schalks en afstandelijk vertolkte amoureuze instructie voor de geletterde
jeugd in het algemeen. Met de Leidse voorlopers leverden onder anderen ook
Philips Rubens, Vrientius en de oude Van der Noot-vriend Michiel van der
Haeghen lofdichten. Onder de anderstalige medewerkers bevond zich naast de
voormelde Benedetti de Engelse dichter R.V., die zich tien jaar later als de
Nederlandse auteur Richard Verstegen zou manifesteren. Deze Brit van
Gelderse komaf zorgde voor de Engelse kwatrijnen. Vaenius dediceerde deze
oplage aan twee hoog-adellijke neven van Philip Sidney: William en Philip
Herbert. Aan hen zou later ook de eerste folio-uitgave van Shakespeare worden opgedragen.
In deze bundels leek zich weer de zestiende-eeuwse Antwerpse renaissance
te manifesteren met haar kosmopolitische uitstraling. Als Leidenaar droeg Van
Veen zelfs bij tot het Hollands vaderlands gevoel met zijn Batavorum cum
Romanis bellum (De oorlog van de Bataven met de Romeinen, 1612), waarin hij,
met commentaren gebaseerd op Tacitus, een platenreeks van Antonio Tempesta
publiceerde. Door toedoen van zijn broer Pieter, pensionaris van Den Haag,
werden twaalf exemplaren door de Staten van Holland aangekocht. Maar mede
onder invloed van het hof geraakte de emblematicus in het vaarwater van de
contrareformatie. Zo vervaardigde hij – althans zo beweert hij het – op suggestie
van aartshertogin Isabella van de profane liefdesemblemen een geestelijk contrafact: de viertalige aan haar opgedragen Amoris divini emblemata (Emblemen
van de goddelijke liefde, 1615, Latijn-Frans-Nederlands-Spaans), waarin de eros-

De brandende lont als beeld van de liefde tot in de dood in de geestelijke en in de wereldlijke
liefdesembleembundel van Vaenius.

sen letterlijk en figuurlijk zijn aangekleed als de goddelijke liefde en de menselijke ziel. Een op verinnerlijking gerichte gids voor het religieuze leven gegoten
in een aangenaam humanistisch medium, vol citaten uit Augustinus. Weer schreef
Vaenius de Nederlandse verzen. De Spaanse waren van niemand minder dan
Alonso de Ledesma, bekend vertegenwoordiger van het ‘Conceptismo’, een
stroming waarin het stijlvernuft centraal stond. Het boek lag aan de basis van
de Zuid-Nederlandse mystiek gekleurde liefdesemblematiek en heeft Europees
een grote invloed uitgeoefend op de katholieke en protestants-piëtistische
poëzie, inclusief die van de Republiek.
Lipsius en de Nederlandsschrijvende dichters
Bewogen de toonaangevende Antwerpse beoefenaars van de letteren in de
moedertaal zich in een ander circuit, hun geestelijke leefwereld verschilde
nauwelijks van die van de elite. Net als Vaenius en Rubens waren auteurs als
Guilliam van Nieuwelandt en Sebastiaen Vrancx ‘geleerde’ schilders die in Italië
hadden verbleven. De laatste bracht het zelf tot deken van de selecte club van
de ‘Romanisten’, die een beperkt aantal kunstenaars groepeerde die in Rome
hadden gewerkt. Van Dyck zou hem later portretteren, niet als schilder met
een palet of als dichter met een papierrol, maar als een zelfbewuste burger die de
aandacht vestigt op het gevest van zijn degen. Vrancx bracht het tot bestuurder
van de Antwerpse burgerwacht. Als toneeldichter zou hij een grote belangstelling aan de dag leggen voor Italiaans-Franse spelen. Het profiel van de senecaanse tragedieschrijver Van Nieuwelandt was nog geleerder. Gepromoot door zijn
vriend, de Nederlandslievende humanist Franciscus Sweertius, ooit een geest-
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driftige Latijnse lofzanger van jonker Jan van der Noot, publiceerde hij in 1621
een Poëma vanden mensch. Het meer dan tweeduizend verzen tellend moraalfilosofisch leerdicht beweegt zich in het spoor van het laatste werk van Jeronimus
van der Voort: Het leven en sterven ben ick genaemt (1597), geschreven in ballingschap (zie ook p. 87). Themata zijn de ellende van het leven, de vanitas, de rustbrengende dood. Maar taal, toon en vers zijn sterk gemoderniseerd, de allegorische visioenen geweerd en het nu door de ‘Rede’ geleide vertoog is veel steviger en
onmiskenbaar neostoïsch geworden.
Dat de uitstraling van dit gedachtegoed zich niet tot de geleerdenkamers
beperkte maar tot het leven van de burgerij doordrong, illustreren de epithalamia en bruiloftsliedjes van Joan Ysermans: feestdichten met een opvallende
neiging tot bespiegeling, in de marge voorzien van Latijnse citaten, zeer vaak
gekozen uit werk van Lipsius. Het huwelijk dient tot verheerlijking en bestendiging van de families. Het schept de ideale ruimte voor hooggewaardeerde
deugden als innerlijke rust, trouw en standvastigheid. Het is de natuurlijke en
eerste roeping van de mens. Die laatste stelling, waarmee de liefdesembleembundels zich sinds Vaenius zo graag legitimeerden, zou in huwelijksdichten en
-liederen een cliché worden waarmee de Antwerpse burgerij zich speels afzette
tegen het huwelijksdecreet van het concilie van Trente. Dat had ieder met de
banvloek bedacht die het trouwen boven de maagdelijke staat durfde te stellen.
‘Saet, heerlijckheydt en haven’ kregen een moraalfilosofische waardering tegenover de steeds sterker appellerende krachten van de contrareformatorische
kloostercultuur. Van Nieuwelandt gaf zijn jongste dochter overigens de filosofische naam Constantia. Sweertius zou het meisje in zijn Athenae Belgicae (1628)
– een bio-bibliografie van geleerden en schrijvers uit de Nederlanden – eren
als een briljante zestienjarige dichteres van wie het werk weldra zou verschijnen.
Maar dat is, net als met de verspreide gedichten van de vader het geval was,
nooit gebeurd.
De rederijkers
De natuurlijke levensruimte van bovengenoemde dichters vormden de tijdens
het Bestand heropgerichte Antwerpse rederijkerskamers. Hun heropleving was
in Brabant en Vlaanderen overigens algemeen en een gevolg van de tegelijk
stimulerende en regulerende cultuurpolitiek van de aartshertogen. Naast het
wantrouwen, dat tot uiting kwam in de verplichte controle van de teksten,
heerste ook vertrouwen in de lokale overheden die hun burgers kenden. Al
vanaf de eerste jaren van de eeuw waren bijvoorbeeld in kleine steden van de
Vlaamse Westhoek zoals Veurne en Tielt de kamers weer opvallend actief geworden, vaak met religieuze spelen en met medewerking van de geestelijkheid. In 1621, toen de oorlog tot teleurstelling van velen werd hervat, telde het
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Zuiden weer vijfennegentig kamers. Tijdens de voorbije twaalf vredesjaren
was er naast de heropgerichte genootschappen jaarlijks ongeveer één nieuwe
kamer bij gekomen, meestal in dorpen en vrijheden. Maar de eigenlijke heropbloei betrof overwegend de steden. Ook voor het Zuiden klopt derhalve het
beeld van de zeventiende-eeuwse rederijkerij als dorpsvermaak niet helemaal.
De competitiecultuur hervatte zich eveneens, alsook de (wellicht schriftelijke)
deelname aan refereinwedstrijden in de Republiek, met in 1613 Bruggelingen
in Leiden en Antwerpenaren en Bosschenaren in Amsterdam. Eveneens in 1613
was op een concours in Haarlem meer dan een vijfde van het ingezonden werk
van Vlaamse of Brabantse herkomst: uit Brugge, Antwerpen, ’s-Hertogenbosch,
Oudenaarde, Diksmuide en Edingen (zie p. 263). In deze laatste wedstrijd leek
de vraag over de predestinatie ook voor de Zuid-Nederlandse kamers uitdagend: is de verlossing geheel aan Gods genade te danken of niet? De roomse
deelnemers konden in hun antwoorden kennelijk voldoende nuances aanbrengen, zonder zichzelf geweld aan te doen of op het wedstrijd- of thuisfront
in moeilijkheden te geraken. De laatste grote wedstrijd met een participatie
van Zuid en Noord zou in 1620 door de Mechelse Peoene worden georganiseerd. Het werd een vruchteloze literaire vredesmanifestatie: een vraag naar een
eeuwigdurend Bestand (‘Een Schadt-kiste der philosophen ende poeten’).
De werking en de functie van de kamers gingen zich evenwel in velerlei opzichten wijzigen. Dat werd vooral zichtbaar in Antwerpen, waar in de jaren
1615-1635 – dus ook nog na het Bestand – met ups en downs een behoorlijke retoricale drukte heerste. Als de kamers hun gewoonten aanhielden – en de archieven lijken dat te bevestigen – moeten in deze relatief korte periode ongeveer
driehonderd kleine en grote opvoeringen hebben plaatsgevonden. Daarvan
zijn er slechts een vijftigtal met hun titel bekend, maar zeven gedrukt en van
nog een zevental andere fragmentjes bewaard. (Pas in 1636 zou men meer stukken beginnen te drukken.) De kamer van De Violieren, de literaire afdeling van
het Sint-Lucasgilde, die zowel schilders, beoefenaars van de kunstambachten
en drukkers als magistraten en ambtenaren groepeerde, was op de oude wijze
blijven voortgaan met spelen van sinne. Maar toen in 1615 De Olijftack, overwegend de kamer van de neringdoenden, en in zijn spoor het meer aristocratische gilde van De Goudbloem met nieuwe leden en statuten herrezen, kreeg
ook De Violieren een tweede adem. In 1617 richtte elk van de drie kamers een
interstedelijke wedstrijd in, het jaar daarop gevolgd door een groot blazoenfeest.
De revival kreeg de steun van de magistraat en de bisschop, nadat was vastgesteld dat in enkele herbergen alternatieve groepjes waren gesignaleerd die zich
‘retoryckcamers’ noemden. Geen gevaarlijke wildgroei dus.
Met de jaren zestig van de zestiende eeuw is deze nieuwe bedrijvigheid echter niet vergelijkbaar. Organisatorisch evolueerden de kamers naar een meer
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op de eigen vereniging en minder op de stad gericht literair genootschapsleven, met ‘confreers’ die voor hun activiteiten financieel afhankelijk waren
van plichtenvrije, rijke ‘liefhebbers’ en geregeld last hadden met de zich steeds
meer onafhankelijk gedragende en duurder wordende ‘personagien’. Daarmee
zijn zowel tekstschrijvers als acteurs bedoeld die op basis van hun talent werden aangetrokken. Als officiële representanten van de stadscultuur werden de
rederijkers naar het achterplan geschoven, ten voordele van de beeldende kunstenaars, de clerus en de kloosterorden, met name de jezuïeten en de door hen
geleide sodaliteiten en colleges. De contrareformatorische preek- en bekeringscultuur, met haar argwaan tegen het lekeninitiatief, kwam de verhoudingen
grondig wijzigen. In plaats van stadsfeesten gedragen door een dichtkunstig
vertoog kwamen unilateraal geregisseerde spektakels, waarin allerlei vormen
van epaterend illusionisme overtuigender werden geacht dan het woord. Ook
sociaal verloren de rederijkers comfort en aanzien. Belastingvoordelen vielen
weg, alsook de zeer begeerde vrijstelling van de burgerwacht (militaire of paramilitaire dienstverlening in de schuttersgilden). Alleen De Olijftack ontkwam
daar nog aan. Anderzijds was de eigen lyrische en dramatische productie over
het algemeen opmerkelijk bij de tijd en werd zij gedragen door auteurs die
meer en meer in het licht van hun eigen naam en faam optraden en publiceerden, al bleef deze laatste activiteit – economisch onrendabel? – vergeleken met
het Noorden opvallend beperkt.
Het toneel
Ouderwets lijkt het Antwerps toneelleven in die jaren allerminst. Het vertoonde een grote verscheidenheid, met eerst een aanbod van klassieke treurspelen in
senecaanse zin en pastorale tragedies, en in de jaren dertig het Spaans theater.
Politiek engagement, zoals in het Noorden, is er niet te vinden.
De ‘sterauteur’ was Guilliam van Nieuwelandt (1584-1635), die zijn dichttalent
eerst jarenlang aan de heropgerichte Olijftack besteedde en pas in 1621 ging
schrijven voor De Violieren van het Sint-Lucasgilde, waar hij als schilder thuishoorde. Geboren in een protestants Antwerps gezin dat onder Farnese naar
Amsterdam was uitgeweken, had hij zich tijdens zijn studieverblijf in Rome
tot het katholicisme bekeerd en was naar zijn vaderstad teruggekeerd. Daar
introduceerde hij de senecaans-klassieke tragedie. Al eerder hadden Justus de
Harduwijn met een Hyppolytus en Guilliam Caudron sr. met een Clytemnestra
– beide treurspelen zijn verloren gegaan – het klassieke drama in de moedertaal
uitgeprobeerd voor de kamer van De Catharinisten te Aalst (voor 1612). De
laatste was er gedebuteerd met een vierdelig bijbelspel Nabugodonosor (1606?).
Van Nieuwelandts Livia en Saul werden nagenoeg gelijktijdig gecreëerd, eind
1615. Het was een veelzeggend gebaar dat De Harduwijn meteen een vertoning
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van het laatste stuk kwam bijwonen en het in zijn gedrukte vorm met een meer
dan geestdriftige ode als een innovatie begroette, weg van de oude retoricale
gewoonten:
Sietmen nu oock t’ Antwerps tooneel
Nu wederomme niet gheheel
Beheymt* met nieuwe groen lau’rieren!
Sietmen het selv’ nu niet van goudt,
Het welck te voor maer was van houdt
Om sinnekens sot op te tieren*.

*omheind

*te keer laten gaan

De pointe van het hout en het goud ontleende de dichter aan Ronsard, die op
deze manier in Frankrijk het vernieuwend theater van de senecaan Robert Garnier had verwelkomd. De Harduwijn zag het goed: de Franse tragedieschrijver,
wiens werk in 1592 in de Scheldestad was uitgegeven, was met Seneca zelf voor
Van Nieuwelandt een belangrijk voorbeeld. In mindere mate was dat ook Hooft,
van wiens Geeraerdt van Velsen de Antwerpenaar in Amsterdam een opvoering
had gezien.
Van Nieuwelandts oeuvre bestaat uit zeven tragedies over bijbelse of antieke
helden die ten gevolge van hun passies ten onder gaan. Alle stukken hebben de
drukpers bereikt. Niemand heeft hem dat in Antwerpen nagedaan. Naast de
voormelde debuutspelen, beide gedrukt in 1617, zijn dat Nero (1618), Aegyptica
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Titelillustratie van G. van Nieuwelandt,
Nero. Antwerpen, G. van Tongheren,
1618: de zelfmoord van de tiran.
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(1624) over de geschiedenis van Cleopatra, Sophonisba (1626), Salomon (1628) en
Ierusalems verwoestingh door Nabuchodonosor (opvoering in 1629). Kort daarna verhuisde de dichter om onbekende redenen naar Amsterdam, waar zowel
Sophonisba (1635-1636) als zijn laatste stuk (1635) werd uitgegeven. Deze Amsterdamse drukken waren wellicht een privé-initiatief van de dichter en niet
het gevolg van een opvoering. Ze zijn overigens aan Antwerpse kooplieden opgedragen.
Senecaans in Van Nieuwelandts treurspelen zijn vooral de pathetische toonzetting, de passionele monologen, de hang naar (vertoonde) gruwel en geestesverschijningen. De strekking is nadrukkelijk moraalfilosofisch in stoïsche
zin. In Saul wordt een besluit afgedrukt waarin met geleerde verwijzingen per
bedrijf wordt herinnerd aan de te trekken lessen. De instructie uit zich vooral
in de gevarieerd aangewende koren. Die komen evenwel alleen in de eerste vier
spelen voor. De auteur liet zo een groeiende voorkeur blijken voor het directe
vertonen boven het vertellen en speculeren. Grote bezettingen, rijke kostuums,
tableaux vivants, muziek en dans – ze waren de schilder bijzonder lief. De opvoeringen waren echte evenementen. Voor Sophonisba werd een dure dansmeester ingehuurd, een productiepost waaraan de kamers overigens in toenemende mate geld zouden besteden, zeker in de tweede helft van de eeuw. In
de druk van de goed onthaalde Aegyptica verschijnt zelfs een muzieknotatie
bij een groepsgewijs vertolkt Bacchuslied, gezongen bij een zijn roes uitslapende Antonius. Het procedé was duur, maar toch niet geheel uitzonderlijk.
De waardering ontbrak niet. ‘Den gheest-rijcken Guilliam’ was naar het
woord van De Harduwijn een ‘Godt van Helicons gheleerde bende’. In het lofwerk voor zijn drama’s en leerdicht verzamelden zich niet alleen latinisten en
nagenoeg elke Antwerpse dichter van betekenis, maar met De Harduwijn ook
toonaangevende schrijvers uit de provincie: Ymmeloot en De Clerck uit Ieper,
Fayd’herbe uit Mechelen. Tussen de dichters van de zich herpakkende Spaanse
Nederlanden heerste in die jaren niet alleen een opmerkelijk saamhorigheidsbesef, maar ook een gevoel van herwonnen waardigheid:
Een wijle tijdts ter zee den Amstel dreef hooghmoedigh,
En spreydd’ alom vermaert sijn schoon verguldich sandt,
Want hy in sijnen schoodt van ’t gantsche Nederlandt
Behiel d’eer en den roem in treur-ghesanghen bloedigh.
Niet min gaet nu verblijdt en insghelijcx voorspoedigh
De Scheld’ verbreydend’ haer nieuw’ schatten t’elcken cant
Mits een Nieuw’landtsche Swaen doet haren rijcken strandt
Weerschallen door ’t gheluydt van hare stem soet-vloedigh.

want [ghy] sult dan alle Comedien ende Tragedien verstaen
dier* ghespeelt worden, die meest hier uyt al sijn getrocken.

*die er

En wie waren de lieden die volgens de verontruste aartsbisschop Hovius toen in
Antwerpen zelfs Aretino’s sonnetten en andere ‘oneerbare’ boeken verspreidden
uit bewondering voor ‘de konste van de welsprekentheydt’? Ook de Italiaanse
commedia dell’arte-spelers waren in het land teruggekeerd.
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In dit lofdicht van Heemssen op Saul wordt de omslag wel zeer theatraal geformuleerd!
De spelen van Van Nieuwelandts productiefste Olijftack-collega, de kostuumontwerper Joan Ysermans (1590-1631), vertoonden blijkens hun titels een grotere
verscheidenheid. Geen enkel ervan is bewaard. Naast enkele kennelijk ‘klassieke’
historische en bijbelse stukken, tafelspelen en kluchten bevatte zijn repertoire
vooral werk van pastoraal-tragische aard. Uit het dozijn toneelliedjes dat Ysermans in een bloemlezing van zijn eigen werk naliet, blijkt dat Hoofts Granida
en Costers Ithys hem tot voorbeeld hebben gediend.
Na hun reorganisatie van 1618-1619 gingen De Violieren eveneens hun aanbod
moderniseren. Als liefhebber meldde zich toen de ‘vermaarde poeet’ Theodore
Rodenburgh aan. In 1619 schreef hij voor de kamer een niet-bewaard spel
(Deuchts violieren krans), dat in 1620 werd opgevoerd. Met de stukken van zijn
voorman Sebastiaen Vrancx bracht het gilde op zijn beurt veel variatie, met
weer een preferentie voor het pastorale. Ook van zijn talrijke spelen zijn alleen
de (soms intrigerende titels) bewaard, die de internationale (en mediterrane)
oriëntatie van de Antwerpse scène duidelijk aantonen. Vrancx bracht met zijn
pastorale tragikomedie Aminto en Silvia zeer waarschijnlijk de eerste Nederlandse vertaling/bewerking van Tasso’s Aminta op de planken (1623). Een vijftal jaren later vertoonden De Violieren een spel van Amaril. Er zijn gegronde
vermoedens dat het hier om een Nederlandse versie van Guarini’s Il pastor
fido ging. De smaak van het autochtone Antwerpse theater onderscheidde zich
blijkbaar niet van die van de ‘Zuiderse’ ingezetenen, zoals Benedetti. De
Italiaanse mode onder de rederijkers zal ongetwijfeld zijn aangewakkerd toen
Everart Siceram, lid van de Brusselse Corenbloem en eveneens oud-Italiëganger, in de Scheldestad zijn vertaling van de eerste helft van Ariosto’s Orlando
furioso publiceerde (1613), nog in het vrije rederijkersvers zonder metrische
inslag, maar in Italiaans aandoende achtregelige strofen mét Ariosto’s rijmschema. In de tekst vervangt hij, waar het mogelijk is, ‘Italia’ door ‘Neerlandt’ en
vlecht hij vreemd genoeg Thomas Kyds The Spanish tragedy in, kennelijk vanuit een Engelse druk. Een van de expliciete motiveringen van Sicerams vertaling
loog er niet om:
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De lyriek
Met de overlevering van de rederijkerslyriek is het al even slecht gesteld als
met die van het toneel, al moet de productie, gezien het aantal wedstrijden en
comparitiën (bijeenkomsten van de eigen kamer), niet gering zijn geweest. Van
een door Sweertius aangekondigde uitgave van Van Nieuwelandts verspreide
gedichten kwam, zoals gezegd, niets terecht. Alleen van Joan Ysermans verscheen
een terugblikkende bloemlezing in drie delen (1628): Triumphus Cupidinis bevat voornamelijk liefdesliedjes met de pastorale toneelrestanten (liederen),
Encomium matrimonii (Lof van het huwelijk) biedt – vaak lipsiaans gekleurde –
bruiloftspoëzie met een grappig bruiloftsspel, de Nederlandtsche poemata bestaan uit overwegend religieuze sonnetten en gezangen, onder meer uit zijn bijbels
drama Achab. Ysermans manifesteert zich in deze niet onaardige verzameling
niet alleen als factor van De Olijftack, maar tevens als een modern en betaald
gelegenheidsdichter van de Antwerpse burgerij. De uitgave is een prestigieuze
vorm van omzien. Uit de toelichtende bindcitaten blijkt een vertrouwdheid
met de Noord-Nederlandse dichtkunst (Heinsius, Roemer Visscher en op het titelblad van de huwelijksdichten Cats); ook met Hooft was de dichter bekend.
Daarentegen kunnen de Nederduytsche poëmata (1619) van Jan David Heemssen, toch een van de heroprichters van De Olijftack, bezwaarlijk beschouwd
worden als een publicatie van het rederijkersmilieu. De bundel is een bescheiden
gehouden manifestatie van individueel dichterschap en sluit veeleer aan bij de
nieuwe generatie ‘Pléiadisten’ waarvan De Harduwijn het boegbeeld was.
Van een zoals in Amsterdam door rederijkers of drukkers opgezette liedboekproductie voor de jonkheid was in Antwerpen bovendien geen sprake.
Ook niet elders in het Zuiden. Een eerste titel in het genre zou pas in 1636 (!) in
Brussel opduiken. Dat er daartegenover in de periode 1600-1621 niet minder dan
vijfendertig uitgaven van geestelijke liedbundels verschenen – vaak nadrukkelijk opgevoerd als alternatief voor het werelds ‘Venusgejanksel’ –, openbaart
niet enkel de vitaliteit van de contrareformatie, maar toont tevens aan dat het
profane lied als leverancier van zovele melodieën nog springlevend was.
De bekendste Zuidelijke manifestatie van retoricale lyriek tijdens de bestandsjaren was het dicht- en blazoenfeest dat in 1620 in het nabije Mechelen door de
heropgerichte Peoene op touw werd gezet. Alleen al omdat de Antwerpse rederijkers door hun aantal deze wedstrijd domineerden en met meer dan twee
derde van de prijzen naar huis gingen, behoort dit evenement tot de context van
het Antwerpse literaire leven. Het concours was bovendien een directe voortzetting van de in 1618 door De Olijftack geïntroduceerde blazoenfeesten en het
brein erachter was de naar Mechelen uitgeweken Antwerpse zilversmid Hans
Thieullier, die tot 1617 bestuurslid en factor van De Violieren was geweest.
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Een Schadt-kiste der philosophen ende poeten
De Mechelse meiwedstrijd is bijzonder goed gedocumenteerd dankzij de fraaie
uitgave die in 1621 door toedoen van Thieullier en de zijnen van de pers kwam.
De schadt-kiste der philosophen ende poeten biedt de verslaggeving en de teksten,
alsmede de afbeelding van alle blazoenen – op houten panelen geschilderde
rebussen – met hun verklaring, waardoor de druk als het ware een handboek
is geworden voor het oplossen van rederijkersrebussen. Maar de literair-historische betekenis van het feest reikt natuurlijk verder. Het biedt een beeld van
de herboren Zuid-Nederlandse rederijkerij in optima forma. De opgaven bevestigden het succes van de nieuwe concoursgenres: het blazoen en het (in dit
geval mythologische) lied, terwijl de vraag naar een ‘filosofisch’ referein (met
verbod van bijbelse verwijzingen) aansloot bij de hang naar moraalfilosofische
beschouwingen. De winnaar in dit domein heette trouwens Van Nieuwelandt.
Opvallend was de met een weids gebaar geboden poëticale vrijheid. De dichters werd de keuze gelaten tussen de nieuwe Franse maat (de alexandrijn) en de
oude stijlen: ‘Want gheen goei Rhetorijcke en houden wy voor quaet.’
Ongeveer de helft van de meer dan honderd inzendingen was geschreven in
alexandrijnen, met name de teksten uit het Noorden en de grote Zuid-Nederlandse centra. Het bereik van de wedstrijd, die zich duidelijk vanuit een door
het Bestand gevoed saamhorigheidsbesef op Zuid én Noord richtte, was groot:
achtentwintig kamers reageerden, onder meer uit Haarlem, Leiden en Gouda,
plus negen particulieren. Dat laatste bevestigt de groeiende betekenis van het
individuele dichterschap. De meeste teksten werden echter ingezonden en de
echt aanwezige gilden kwamen uit de omliggende Brabantse steden. Het spektakel bleef bescheiden. Voor een toneelwedstrijd ontbraken de middelen. Bij
de opening geschiedde een intrede met (slechts twee) wagens en een tweehonderd man; er werd een Willecom spel opgevoerd en het feest werd besloten met
de creatie van een tragedie volgens de Antwerpse pastorale smaak: Thieulliers
Porphyre en Cyprine, senecaans eindigend op een dubbele zelfmoord. Van de
Peoene-factor Hendrik Fayd’herbe, broer van de befaamde architect en beeldhouwer Lucas, werd daarna ter opluchting nog een vlot Esbattement van vier
personagiën gespeeld over bestrafte dronkenschap en overspel, en wel in alexandrijnen. In de herfst gingen de Mechelaars de prijzen ter plaatse aan de Antwerpse en Brusselse winnaars uitreiken met de opvoering van een presentspel. Maar
een echt interstedelijk evenement met allure waren ook deze bezoeken niet.
Afgezien van hier en daar een wat agressief klinkende roomse stellingname
frappeert de nadrukkelijkheid waarmee het concours én vanwege de organisatoren én in de teksten voor eendracht en vrede pleitte en zich daarmee inpaste
in het algemene verlangen om het Bestand voort te zetten. En die wens was zeker
in het Zuiden, ook van officiële zijde, zeer sterk. Daarbij werd aan Rhetorica

een grote rol toebedeeld; het vriendelijk woord houdt, hoe waarheidslievend
ook, Mars op afstand, luidde het referein van de Bossche Ionghe Lauwerieren:
Het lieflijck wel-spreken, can de gramschap breken.
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Dezelfde bekende gedachte had Lipsius al eind 1599 te Leuven in zijn college
voor de aartshertogen uitgewerkt: de artes en bonae litterae als tegengif voor de
militares mores, waarmee ook de ruwe zeden werden bedoeld. Dat was ook het
perspectief waarin Brussel de herleving van de kamers met omzichtigheid steunde. Dat de censor de kopij liet corrigeren vanwege het paganistische karakter
van sommige teksten, doet daar niets van af.
Wie in de wedstrijd overigens niets van zich liet horen, was de erudiete
Mechelse koopman Willem de Gortter, die als dichter nochtans aan De Peoene
geregeld diensten bewees. Voorzichtigheidshalve? De man was innerlijk trouw
gebleven aan de opstand en de Hervorming. In een prachtig manuscript met
tientallen zestiende-eeuwse aquarellen van vaandrigs en ruiters uit de tijd der
beroerten noteert hij zorgvuldig zijn gedichten en daarin verheelt hij zijn protestantse vroomheid, zijn bewondering voor de Oranjes en zijn afkeer van
Spanje niet. Zoals zijn collega’s gebruikt hij nieuwe én oude dichtvormen,
maar in zijn stijl staat hij, afgezien van zijn afwijzing van het vreemde woord,
dicht bij de geliefde Houwaert. Voor hem en voor Van der Noot schreef hij een
lofvers. Merkwaardig is een lang gedicht over zijn bibliotheek, waarin kennelijk
alle belangrijke figuren van de zestiende-eeuwse Vlaamse en Brabantse letteren
zijn verzameld.
De pronkerige Mechelse Schadt-kiste werd gedrukt bij Hendrick Iaye, als
geëmigreerde katholieke Engelsman ooit Antwerps hulpje van Richard Verstegen. De suggestie is gedaan dat de particulier Bemindt de Deucht, die op de
wedstrijd met een nogal uitgesproken rooms-Habsburgs blazoengedicht een
derde prijs won, Verstegen zelf was. Iaye had van zijn lotgenoot toen al enkele
teksten uitgegeven, waaronder diens debuut als Nederlands dichter. De Engelse
vertolker van Vaenius’ Amorum emblemata was inmiddels in het Antwerpse
literaire leven een belangrijke en soms wat tegendraadse medespeler geworden.
Richard Verstegen: schrijven voor een nieuw vaderland
Toen Verstegen († 1640), die als betaald medewerker van Madrid en energiek
agent-publicist van de Britse katholieken al meer dan twintig jaar vanuit de
Scheldestad opereerde, in 1610 op zestigjarige leeftijd met een Antwerpse trouwde, wachtte hem nog een lange carrière als Nederlands auteur. Geleidelijk verwierf hij het profiel van een leidende Antwerpse intellectueel. De polyglotte
alumnus van Oxford had in Frankrijk en Italië verbleven, was goed vertrouwd
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met het werk en de persoon van Lipsius, had relaties in hofkringen, liet zich niet
onbetuigd in het artiesten- en rederijkersmilieu en nam overtuigd deel aan de
projecten van de Zuid-Nederlandse contrareformatie. Anderzijds zou zijn Nederlands werk altijd getekend blijven door zijn Engelse afkomst en de strijdlust eigen
aan geloofsbannelingen.
Verstegens inburgering werd in elk geval geactiveerd door de gewijzigde politieke toestand: Engeland had in 1605 vrede met Spanje gesloten. In hetzelfde
jaar publiceerde hij een voor haar tijd grensverleggende wetenschappelijke studie
over de Germaanse oorsprong van de Engelse taal en natie, Restitution of decayed intelligence in antiquities. Het boek was meteen ook in Londen te koop
en kreeg veel bijval. Hier te lande onder meer vanwege Lipsius, bij wie Verstegen,
naar hij zelf getuigde, veel had opgestoken. De vulgariserende toepassing van
al deze wetenschap op de Nederlanden (Nederlantsche antiquiteyten), die hij in
1613 met goed financieel gevolg aan het Antwerpse stadsbestuur opdroeg – zijn
eerste Nederlandse boek – toont dat de nu ‘werkloze’ agent inmiddels een tweede leven was begonnen. Dankzij hoge bescherming had hij kortstondig een lucratieve monopoliepositie verkregen als invoerder van Engels laken en ging hij
werken voor Manuel Sueryo, koopman te Antwerpen, lipsiaans humanist en
hoofd van de Spaanse geheime dienst in de Nederlanden. In deze hoedanigheid
bereisde hij de Republiek, mede met de bedoeling om nog tijdens het Bestand
de Hollandse handel en zeevaart te ondermijnen. Hij speelde het spel goed, want
Oldenbarnevelt zou hem zelfs een post hebben aangeboden. Hier bevindt zich
ongetwijfeld de basis van Verstegens scherp satirische en niet van leedvermaak
gespeende waarneming van de Republiek: haar calvinisten, haar theologisch
getwist en haar in zijn ogen ridicule taalzuiveraars. Tegen de euforie van het
Bestand in en het daarbij aansluitend Nederlands saamhorigheidsgevoel dat
toen zelfs sommige jezuïeten niet vreemd was, wakkerde hij in zijn nieuwe werk
de tegenstellingen tussen Noord en Zuid aan, ook taalkundig en literair.
In 1617 debuteerde hij als Nederlands dichter met een bundel (vooral anticalvinistische) Nederduytsche epigrammen [...] met genuchlycke epitaphien, die
hij in de lezersopdracht meteen van enkele stevige standpunten voorzag. Hij
maakt zich vrolijk over de Hollandse puristen. Zij vervangen het verstaanbare
woord ‘penitentie’ door ‘boetveerdicheyt’, alleen al omdat dat ‘botveerdigher’
klinkt! Een herinnering aan de ‘botte’ Hollanders. Waarom drukken deze lieden
dan nog de ‘eloquente’ Houwaert, luidt het in een tweede reeks epigrammen
van 1624. De ongedateerde verzameling berijmde ‘jests’ De Medecyne [...] teghen
de droefheyt draagt hij op aan de prinsen van de drie Antwerpse kamers, waarbij
hij zich, Roemer Visscher op de korrel nemend, keert tegen ‘mottighe’ woorden
als ‘schocken’ en ‘quicken’ die niemand verstaat, ‘bot plat hollandtsche’ vervangingen van welluidende en overal begrijpelijke bastaardwoorden. Toch wel
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een vreemd standpunt voor iemand die zich in Restitution inzake het Engels
een ultrapurist had betoond. Wellicht speelden in deze pleidooien voor een
internationaal klinkend Nederlands verschillende factoren mee. Naast een haast
fysieke afkeer voor het ‘ketterse’ Holland, waren dat een soort pragmatisme à
la Numan (zie p. 133) – teksten moeten algemeen verstaanbaar zijn –, de bevestiging van de Zuidelijke identiteit en vooral zijn eigen taalsituatie: het Nederlands had hij pas op late leeftijd aangeleerd, daarbij profiterend van de in het
Engels voorkomende Romaanse woorden en zijn kennis van het Frans. Zijn
proza puilt overigens uit van anglicismen. Het oude argument dat ook de Romeinen aan de Grieken ontleenden, deed het weer. Verstegen week met zijn
standpunt af van wat dichters als Van Nieuwelandt en Ysermans deden.
Al meteen in zijn Nederduytsche epigrammen wees Verstegen ook de Brabantse maat of het rederijkersvers af ten voordele van de in de Engelse poëzie
geliefde vijfvoetige jambe. Zijn negen Nederlandse werken zijn inderdaad alle
doordrongen van de Engelse literaire cultuur. Met zijn Characteren (1619, vermeerderd in 1622) introduceerde hij, het proza van zijn landgenoot Thomas
Overbury imiterend, in het Nederlands het character writing, mét de epigrammen een buitengewoon geschikt genre om het algemeen-menselijk tekort te
hekelen en de vijand te bespotten. Hier en in zijn latere moppen- en anekdotebundels of spreekwoordencommentaren toonde hij zich met wisselend succes
een Nederlandse beoefenaar van het Engelse euphuïsme, een hyperbewerkte
stijl gebaseerd op scherpzinnigheid. Verstegen speelde met het oog op satirische
puntigheid een vernuftig spel met klankeffecten en tegenstellingen. Over de in
Antwerpen vaak mild bejegende arminianen – men hoopte dat ze katholiek
zouden worden – luidt het niet zonder leedvermaak:
Teghen de Gommaristen, die gepredestineert zijn om hem te plaghen en
geenen vrijen wil en hebben om hem met vreden te laten, heeft hy den vrijen
wille om hun vervolginghe te lijden.

In toenemende mate werden humor en recreatie Verstegens hoofdintentie. De
traditie van de zestiende-eeuwse ontspannende en niet direct moraliserende
kluchtboeken blijkt in Den wet-steen des verstants (1620) nog springlevend.
De lach was in de contrareformatorische cultuur overigens een beproefd wapen
aan het worden: op de preekstoel, in de scholen en in Leuven, waar de invloedrijke hoogleraar Puteanus hem in 1611 erasmiaans legitimeerde in een van de
traditioneel vermakelijke colleges rond het winterse Sint-Luciafeest. In Democritus sive de risu (Over Democritus of de lach) liggen lachen, wijsheid en deugd
in elkaars verlengde. Dezelfde Puteanus, toen zowat de officiële academische
mentor van de Zuid-Nederlandse dichters, roemde Verstegens Epigrammata

Justus de Harduwijn en de nieuwe generatie renaissancisten
Voordat de Brusselse hofberg en de heuvels van het pauselijke Rome de landerijen van de Vlaams-Brabantse letteren helemaal gingen overschaduwen, lieten
de bewoners van de ‘wereldlijke’ muzenberg zich nog eenmaal met allure horen.
Zowel het op Parijs georiënteerde Gentse humanistenmilieu (zie p. 000) als de
academische steun vanuit Leuven heeft daarbij een grote rol gespeeld. De laatste
werd vooral zichtbaar met het aantreden van Lipsius’ opvolger Puteanus. In
zijn onderwijs richtte deze zich meer op de oratorische praktijk en de bellettrie van het Latijn dan op de eigenlijke klassieke studies en stimuleerde daarbij
tevens de dichtkunst in de moedertaal. Lang zou deze nieuwe ‘wereldse’ renais-
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als ‘nova arma’ (nieuwe wapens). Anna Roemers was minder in haar schik. In
een snelle reactie op deze ‘seer schamper epigrammen [...] tegen de Gereformeerde Religie’ (1617) gaat zij niet in op ideologische kwesties, maar hanteert
zij, bescheiden en voorzichtig als ze was, genrecriteria: Verstegen bood te veel azijn
en te weinig lekkernij.
Zijn – voor het Zuiden – uitzonderlijke positie als lekenauteur die over politieke en confessionele kwesties ‘mocht’ publiceren, dankte Verstegen zonder
twijfel aan de manier waarop hij zich voor het regime steeds weer nuttig maakte.
Hij was in het milieu van de kleine en grote machthebbers goed ingeburgerd.
De tweede epigrammenbundel bevat niet minder dan vijftien lofdichten voor
commiezen en griffiers van de Koninklijke Domeinen en Financiën. Onder de
schuilnaam Amator Pietatis publiceerde hij in 1621 bij Iaye een berijmde apologie van de aanvankelijk door Leuven aangevallen leenbanken of ‘Bergen van
Barmhartigheid’, opgericht door Wenzel Cobergher. Deze zeer begaafde ingenieur-architect was een van de steunpilaren van de aartshertogelijke politiek
en Verstegen had hem zijn Characteren opgedragen. In hetzelfde jaar en weer
bij Iaye verscheen Spiegel der Nederlandsche elenden: een visie in pamfletvorm
op de Nederlandse opstand vanuit een rooms en Spaansgezind standpunt. De
auteur promoot er duidelijk een hereniging onder Madrid en dat had weinig
te maken met de voorzichtige vredesgeluiden die zelfs na de hervatting van
de vijandelijkheden nog in Leuven en Brussel te horen waren. Inmiddels was
hij ook gaan werken voor de drukker Abraham Verhoeven, met zijn Nieuwe
tijdinghen – vanaf 1620 zouden deze tot een min of meer periodieke vorm van
nieuwsverlening uitgroeien –, een van de eerste ‘gazettiers’ van Europa. Tot de
weerbare goednieuwsshow die vanuit Antwerpen, loyaal bolwerk in het zicht
van het deloyale en ketterse Noorden, in alle domeinen van de cultuur werd
opgezet, heeft de literator Verstegen op talrijke manieren veel bijgedragen.

sance, vooral belichaamd in de zeer bewonderde Pléiade-imitaties van Justus
de Harduwijn, niet duren. In tegenstelling tot Amsterdam gaven de drukkers in
het Zuiden nauwelijks blijk van literair-commerciële initiatieven. De weinige
dichters van wie werk verscheen, waren stuk voor stuk bemiddelde lieden, die
de publicatie van hun bundels zelf bekostigden en als dichter in eigen naam en
niet meer in die van een kamer optraden. De contrareformatie heeft de beweging moeiteloos en effectief overgenomen. De voor de Vlaamse letteren zo typisch geworden priester-dichters zouden de dichtkunst vanaf de jaren twintig
steeds sterker gaan beheersen.
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Een belangrijke inaugurale rede
Het leek alsof op die voorjaarsdag van 1607 het Leuvense Collegium Trilingue,
bolwerk van de klassieke talen, aan het Leidse Rapenburg lag. De nieuwe hoogleraar in de Latijnse welsprekendheid en de geschiedenis Puteanus (Van den
Born) trad er aan met een in sierlijk Latijn uitgesproken lofrede op de studenten,
hun deugden, hun vaderland, hun medeburgers én hun moedertaal. Niet alleen
met de deugd maar ook met een zuiver gehouden Nederlands moest de in de
klassieke talen getrainde jeugd het land eren, ook literair. De Latijnse tekst
verscheen meteen en werd al in de zomer te Antwerpen in het Nederlands vertaald. Exemplaren van deze Loffrede der Nederlandtsche jonckheyt (Leuven
1608) zijn evenwel niet meer te vinden. Puteanus zou zich meteen en metterdaad engageren om al wie de Nederlandse letteren ging beoefenen bij te staan
en aan te moedigen. Nog in de jaren veertig zou de jonge Brusselse dichter Willem
van der Borcht de professor als een cultfiguur opvoeren.
Toch was Puteanus’ optreden voor de eigen literatuur anders dan dat van
Heinsius. Oefende de Leidse hoogleraar vooral invloed uit via zijn Nederlandse
werk, waarvan het vers en de stijl in Holland en Zeeland gretig werden nagevolgd, de Leuvenaar zou pas zelf aan het eind van de jaren dertig een bundel
epigrammen in het Nederlands publiceren. Het beleefde onthaal dat het boekje
in Zuid én Noord te beurt viel, was overigens omgekeerd evenredig aan zijn
reële draagwijdte. Puteanus’ gezag vloeide vooral voort uit zijn professorale
status, waarvan hij de uitstraling zeer goed verzorgde, onder meer via zijn oudleerlingen en een indrukwekkend net van correspondenten, ook in het Noorden.
Maar voor zijn complimenteuze aanmoedigingen van de Nederlandse dichtkunst gebruikte hij standsbewust het Latijn. Vergeleken met Leiden, waar de
academie als intellectueel uithangbord van het bevrijde Holland vanaf haar
ontstaan de vaderlandse dichtkunst had gepromoot, gedroeg Leuven zich in dit
opzicht onverschillig. Puteanus was er een – weliswaar belangrijke – uitzondering. De literaire academie of Palaestra bonae mentis (Oefenschool der wijsheid)
die hij in 1610 onder bescherming van de aartshertog oprichtte, was overigens

geheel op het Latijn georiënteerd en kende geen lang leven. Het is meer dan waarschijnlijk dat de in die jaren te Leuven als poeta laureatus geroemde rechtenstudent Jacob van Zevecote, die later naar Leiden, het calvinisme en de Nederlandse poëzie zou overlopen, deze academiesessies heeft bijgewoond. Maar
diens literaire roeping leek evenzeer door zijn bloedverwant Heinsius te zijn
uitgelokt. De Leidse coryfee was in 1612 zijn vaderstad Gent komen bezoeken
en had er een diepe indruk nagelaten.
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De weerliicke liefden tot Roose-mond (1613)
Heinsius’ Latijnse amoureuze poëzie was trouwens ook een van de voorbeelden
geweest voor de Nederlandse liefdeslyriek van een andere beloftevolle Leuvense
student in de rechten: Justus de Harduwijn (1582-1636). In diens album amicorum
prijkte zelfs een huldeversje van niemand minder dan Lipsius (1605). Nadat de
jonge dichter in Douai nog een jaar theologie was gaan studeren, werd hij in
1607 te Gent tot priester gewijd en meteen benoemd tot pastoor van twee parochies in de Denderstreek. Het was Puteanus die hem tot de publicatie van
zijn ‘wereldlijke’ verzen poogde over te halen. Al in 1608 schreef de hoogleraar
aan de dichter een zeer complimenteuze brief, die in de pas vijf jaar later verschenen De weerliicke liefden tot Roose-mond als een rechtvaardiging van de
onderneming werd afgedrukt. De argumenten zijn geheel in overeenstemming
met de inaugurale rede: literair, vaderlands en moreel. De gedichten laten zien
waartoe onze moedertaal en dichtkunst in staat zijn en mogen daarom niet
verborgen blijven; de bezongen liefde vertoont er geen kwijnende passie, maar
de veerkracht van een sterke ziel. In de druk kwam De Harduwijns professor
Grieks te Douai, Andreas Hoius, de opinie van zijn Leuvense collega nog met
een Latijns vers versterken. Deze poëzie, luidt het, evenaart en overtreft zelfs het
vuur van Petrarca en de elegantie van Du Bartas; voor de Germaanse muze
zouden de Romeinse, Italiaanse en Franse dichters nu moeten wijken.
De uitgave van de al lang bij insiders bewonderde jeugdpoëzie van priester
De Harduwijn kreeg aldus de allure van een literaire stellingname. Daarbij werd
de dichter slechts op het titelblad anonimiteit gegund: sommige lofdichten
onthulden duidelijk zijn identiteit. De toneeldichter Guilliam Caudron droeg het
boek van zijn ‘medegildebroeder’ op aan het bestuur van de Aalsterse Catharinisten, de kamer waarin zowel De Harduwijn als hijzelf een belangrijke vernieuwende rol speelden. Roose-mond behoorde in dit opzicht tot het ‘moderne’
rederijkerscircuit, maar een kamermanifestatie was het boek niet. De tekst van
deze opdracht herinnert aan Du Bellays La deffence et illustration de la langue
françoyse (1549), hét manifest van de Franse renaissance, en kwam de argumenten
van de (toen) beide prominente academici met de kracht van een redevoering
versterken:

Ha neen. Wy hebben de macht en de bequaemicheyt om onse taele tot boven
die groene t’soppen van dat twee gheberghte1 hoogh-moedelijck2 te doen rijsen
sonder den Franchoys, Spaignaert of Italiaen in eenigh deel te moeten wijcken.
1
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de tweetoppige Parnassus 2met fierheid

De verzen had de dichter alleen geschreven ‘ter ontspanning en ter verscherping
van zijn geest’. Ze brachten ‘vuur zonder vuur, liefde zonder liefde’, woorden
die Caudron graag uit Puteanus’ aanbeveling overnam. Het boek diende zich
aan als een demonstratie van de nieuwe Nederlandse poëzie. Dat liet ook de
ondertitel horen: Roose-mond had ‘eensdeels naerghevolght de Griecksche,
Latijnsche ende franchoysche Poëten’. Het klonk als een uitnodiging tot competitieve vergelijking.
Uiteraard is Justus de Harduwijn nauw bij de uitgave betrokken geweest. Het
arrangement van de vijftig sonnetten, af en toe onderbroken door een lied,
een ode of een elegie, in een stevige cyclische structuur, verraadt duidelijk een
auctoriële interventie. De vertalingen, navolgingen en emulaties vertonen een
opvallende belezenheid die tot gerichte keuzes leidde. De dichter opteerde níet
voor het boegbeeld Ronsard, maar voor jongere Pléiade-dichters als Du Bellay,
Belleau en bovenal Desportes. Daarmee én met zijn groot natuurtalent evenaarde hij zeker het vooral op Ronsard georiënteerde aanbod van de contemporaine
moderne Amsterdamse liedbundels. Hij schreef daarenboven een opvallend
soepele en bewogen alexandrijn, gebaseerd op het model van Van der Noot:
isosyllabisch met een ritmische markering van de cesuur en het eindrijm.
Geestdrift voor de ‘nieuwe konste’
Dat een voortreffelijke bundel als Roose-mond uiteindelijk vlug in vergetelheid
geraakte, was wellicht in de eerste plaats te wijten aan de felheid waarmee de
dichter later zijn ‘Venus ghejancksel’ afzwoer. Met zijn liedbundel Goddelicke
lof-sanghen (1620) koos de geleerde dorpsherder voluit voor de contrareformatie. Van zijn amoureus debuut is maar één exemplaar bewaard gebleven,
dat bovendien pas in 1913 werd herontdekt. Maar de afloop van deze geschiedenis mag haar oorsprong niet verhullen: de debuterende dichter had menig
geestverwant, zowel in Antwerpen als in de provincie. De Harduwijn was geen
geïsoleerde figuur. Anderen die naast de Leuvense lettervoogd Puteanus en
Caudron Roose-mond fel toejuichten, waren de zeer op taalzuiverheid gestelde
Du Bartas-vertaler Theodorick van Liefvelt (zie p. 187) en De Harduwijns boezemvriend David van der Linden (Lindanus), wiens amoureuze Latijnse Phyllisgedichten Puteanus eveneens, maar tevergeefs, gedrukt had willen zien.
Een andere vertegenwoordiger van de beweging was de Antwerpse koopmanstelg Jan David Heemssen (1581-1644), die we reeds als promotor van de
nieuwe Olijftack en vriend van Van Nieuwelandt leerden kennen. Op achten-

Het gezwoeg van een gelegenheidsdichter. Klad van een lofdicht op De Harduwijns Roosemond
door de Brabantse edelman en humanist Adriaen van Martzelaer.
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dertigjarige leeftijd liet hij zich aan de Leuvense universiteit nog als letterenstudent inschrijven, juist in het jaar waarin hij onder zijn initialen – dezelfde
als die van De Harduwijn! – zijn Nederduytsche poëmata liet verschijnen (1619).
Hij had ze lang in portefeuille gehouden. De bundel is opgedeeld in twee afdelingen, geestelijke en wereldlijke gedichten, maar dit samengaan drukt bij hem
eerder een harmonie dan een tegenstelling uit. Pas een kleine tien jaar later zou
hij priester worden, om zich daarna, na een jarenlang verblijf in Rome, in zijn
vaderstad als een ambteloos clericus te wijden aan de vrome dichtkunst, instructief vertaalwerk, en de kunsthandel. Ook Heemssen wilde de vaderlandse
letteren op Europees niveau brengen. Het overgrote deel van de gedichten, sonnetten en madrigalen zijn vertalingen of imitaties uit het klassiek en nieuw Latijn,
het Italiaans en het Frans; het wereldse deel dient zich zelfs nadrukkelijk aan
als een soort literaire toonzaal die volop ‘geschildert en verciert’ is met ‘nieuwigheden’, nagevolgd of vertaald uit onder meer Petrarca, Du Bellay en Desportes:
Ghelijck het Indien blinckt van rijck ghesteent’, en brandigh
Den Hemel inden nacht sijn hooft met Sterren croont.

Net als De Harduwijn zou de door de literatuurgeschiedenis wat onderschatte
dichter later in dienst gaan van de contrareformatie, zonder zich evenwel ooit
op het pad van de anticalvinistische polemiek te begeven. De Nederduytsche
poëmata getuigen vooral van een verinnerlijkte vroomheid, met opvallende
aandacht voor Maria. Dat Heemssen voor de uitgave maar één lofdichter heeft
aangesproken – Van Nieuwelandt! – betekent wellicht dat hijzelf al de voorkeur
gaf aan een kring van stille connaisseurs. Aan het leven van De Olijftack nam
hij na verloop van tijd nauwelijks meer deel.
Hoe wel dat naer dees const’ ’t ghemeynte niet en tracht, [...]
Hoe wel d’eerghierigheydt sulck’ eer niet en verwacht, [...]
Hoe wel datmen gheen schuldt in Rhijmen en betaelt
En dat sy is gheheel een broodeloose const,
Soo’n can ick, noch en will’ gheen afstandt doen daer van,
Maer ben verbonden haer te draghen alle ionst,
Want sy de ledigheydt ten minsten weyren can.

Voor De Harduwijn had hij, getuige een sonnet in de Poëmata, een warme bewondering.
In het Vlaamse westkwartier demonstreerde de vernieuwingsdrang zich wat
apart in het werk van de tweetalige Ieperse dichter jonker Jacques Ymmeloot
(† circa 1630). Zijn Kort ghedingh, tussen d’oorloge ende vrede (Ieper 1614) is een
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merkwaardig dichtstuk van meer dan vijfhonderd verzen, dat tegelijk een politiek en poëticaal manifest wil zijn. In het eerste opzicht is het een doorwrochte
aanhankelijkheidsverklaring aan de vredespolitiek van aartshertog Albrecht,
gebaseerd op met zorg uitgewerkte retorisch-argumentele betogen die ‘poëtisch’,
dat wil zeggen met mythologische verbeelding, zijn ingekleed. Bellona, godin
van de oorlog, en Astrea, de vredesgodin, houden elk een min of meer parallel
lopend pleidooi voor hun zaak. Hun redevoeringen zijn gescheiden door een
lange tussenkomst van de dichter die van de beide figuren een beschrijving geeft.
Astrea, die bovendien een lofzang op Albrecht houdt, wint het pleit. Maar het
zwaartepunt van Ymmeloots vaderlandsliefde vormt de dichtkunst zelf. De
auteur introduceert zijn bundel als een herrijzenis van de Nederlandse dichtkunst, die nu is opgestaan in een zuivere taal en maat. Vooral van de laatste – de
jambische alexandrijn – zal de jonker zijn eigendomsmerk maken. In het midden
van de jaren twintig, als Kort ghedingh enigszins ‘verbeterd’ wordt herdrukt als
onderdeel van zijn essay La France et la Flandre reformées (Ieper 1626), zal het
alternerend accentvers of ‘’t hoogh-neer maet-geklangh’ in de Westhoek en
Brugge tot een echte vogue leiden (zie p. 454). Vergeleken met het Noorden lijkt
deze geestdrift op dat ogenblik wel zeer achterlijk en provinciaal, maar men vond
dat de dichter in 1614 ieder vóór was geweest. De tweetalige Ymmeloot had in zijn
Franse traktaat overigens de dichtkunst van de zuiderburen op het oog, waarin hij met de ambitie der naïevelingen de Nederlandse klemtoonjambe wilde
invoeren. Getuigde de onderneming van een wanbegrip van het Franse vers,
ook de geleerde Scriverius was in zijn presentatie van Heinsius’ Nederduytsche
poemata van mening dat de Franse dichters ‘veel fauten [hadden] begaen niet
lettende op den toon ende mate van de woorden’. Ymmeloot beroemde zich
erop dat De Harduwijn dankzij hem in zijn Uytbreiding van den 88e psalme
van David (1623) tot de ‘zuivere’ jambe was overgegaan. Hetzelfde beweerde hij
over Van Nieuwelandt en de Brugse dichter Olivier de Wree.
De bevreemdende ambities van Ymmeloot en zijn invloed, die nog in het
volgende hoofdstuk ter sprake komt, illustreren in elk geval de geestdrift voor
de ‘nieuwe konste’. Deze laatste term gebruikt ook Willem van der Elst, pastoor
van het Oost-Vlaamse Boekhoute, die met de hulp van zijn vriend en proeflezer
Van Nieuwelandt in 1622 te Antwerpen zijn verzamelde Gheestelycke dichten
liet drukken. De Antwerpenaar ontwierp zelfs de titelplaat. Het opdrachtgedicht
herinnert aan de ambities van de nieuwe ‘Vlaemsche Poësij’ en wijst in een soort
literatuuroverzicht met nadruk op de verdiensten van De Harduwijn, Ymmeloot,
Van Nieuwelandt, Caudron (als Nederlands bewerker van Zevecotes Latijnse
Rosimunda-tragedie) en de dichtende proost van de abdij van Affligem, Benedictus van Haeften. Van der Elsts échte modellen komen echter niet langer uit
het Zuiden, maar uit het Noorden:

Maer die de echte wet van dichten soect te leeren
Tot Heinsium en Cats profijt’lijck hem sal keeren.
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Met deze bundel verschenen in Vlaanderen de alexandrijn en de poëzieopvatting van Cats: vlot, helder en pedagogisch. Bovendien is de classiciserende sier
van de bewonderde Vlaamse collega’s verdwenen. Nagenoeg een derde van de
gedichten bestaat uit eerdichten, vaak voor Oost-Vlaamse pastoors en burgemeesters. Het eigenlijke corpus bevat vaak langere dichtstukken over ‘de verscheyden staten van menschen’, waarbij het priesterschap, het gezin en de
menselijke tekorten de grootste nadruk krijgen. Zowel de realistische visie op
de plattelandssamenleving als het netwerk waarin Van der Elst zich bewoog,
demonstreren een nieuw soort poëzie die, in tegenstelling tot De Harduwijn
en de zijnen, uiteindelijk veel meer op haar moreel-maatschappelijke zending
dan op de dichtkunst zelf was gericht. De grote klerikale impact en de geregelde
uitvallen tegen het calvinisme situeren het werk van de bescheiden pastoordichter in het kamp van de contrareformatie.

Letterkunde in dienst van de contrareformatie
Het succes van de katholieke hervorming – niet in alle domeinen en bevolkingslagen even snel en grondig – berustte voor een groot deel op een overvloedig
en uitgekiend gebruik van de ‘media’: boek, paskwil en prent, spektakels, liederen en predicatie. De polemische ketterbestrijding was lang niet het enige
doelwit. Onder de aartshertogen kwam een religieus beschavingsoffensief op
gang dat zich vooral inspande om alle domeinen van het leven met het geloof te
doordringen. Daarbij tekenden zich ook in de letteren al duidelijk de genres en
thema’s af die generaties lang het veld zouden beheersen. Met name de katholieke liedbundels met hun grote aandeel Maria- en heiligenliederen en gezangen
over de eucharistie en het roomse kerkelijk jaar – alle onderwerpen die geschilpunten betroffen met de protestanten – kregen in deze periode hun definitieve
vorm. Alleen de volkstalige emblematiek liet, met uitzondering van de boeken
van David, nog even op zich wachten.
Vooral de jezuïeten, maar zij niet alleen, hebben met het oog op een verdiepte individuele geloofsbeleving bij de hogere standen en de middenklasse
zeer bewust het lezen en het bezit van geestelijke boeken aangemoedigd. Dat
resulteerde in een toevloed van (vaak fraai geïllustreerde) meditatieboeken,
heiligenlevens, liedbundels en ascetische werkjes, waarvan de gehanteerde begrippen vaak een redelijk hoog abstractievermogen veronderstelden. De zogenaamd ‘populaire’ aspecten van de contrareformatie lagen niet zozeer in haar

aanzienlijke literaire productie, ook niet in die voor jongeren en vrouwen, als
wel in het herstel van oude rituelen en gebruiken. Dat betekende meer dan
boeken: het ‘probleemloos geloof ’ van processies en bedevaarten, spektakels en
vieringen.

Emblematische variatie op het thema van
de Nijd die zichzelf tot doem strekt, uit Jan
David, Veridicus christianus, Antwerpen 1601:
Kaïn en Abel (boven), de paradijsslang die
aan de aardbol vreet (midden) en de Nijd
met een man die zichzelf verwondt (onder).
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Boeken met vele gezichten
De Antwerpse drukkerijen en de florerende ateliers van de vaak in familieverband werkende graveurs vormden technisch, economisch en artistiek een enorm
potentieel voor de expansie van de contrareformatorische boekcultuur. Die
beperkte zich geenszins tot de aanwending van illustraties. Vernuftig werden
in één bundel soms meerdere genres en methoden gecombineerd. Door deze
veelzijdigheid nam de gebruikswaarde van zulke boeken sterk toe.
Zeer vindingrijk op dit terrein was de talentrijke Jan David (1547-1614), wiens
vroegste pennenvruchten we al signaleerden (zie p. 134). Hij was een van de
eerste Vlaamse jezuïeten die als ‘schrijver’ werden vrijgesteld. Zijn niet-goedkope
Christeliicken waerseggher (1603) verscheen veelbetekenend al in een hogere
oplage dan de snel vervaardigde Latijnse versie die Moretus uit commerciële
voorzichtigheid eerst op de markt had gebracht (Veridicus christianus, 1601).
De in wezen catechetische bundel gaat nu nog door voor de gangmaker van de
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jezuïetenemblematiek. De platen van Filips Galle zijn er geen loutere illustraties: in alle opzichten leiden zij stapsgewijs het onderricht en de meditatie. Zij
bestaan niet uit een reeks van realistische, samenhangende afbeeldingen, maar
uit een intrigerende serie van als het ware hiëroglifisch uitgebouwde constructies vol allegorische, rebusachtige en realistisch-anekdotische elementen, waarvan de ontcijfering tot inzicht en inzet leidt. Deze platen konden door de kopers
van het boek worden ingevoegd na aankoop bij de firma Galle, die zo de reeks
in eigen handen wilde houden en er ook aparte edities van bezorgde. David
maakte van dit dure boek een polyvalent leermiddel, gelardeerd met spelelementen. Sommige exemplaren bevatten als toegift muziek die toeliet de embleemversjes meerstemmig te zingen. Inhakend op de populaire loterijen en
astrologische handboekjes als T’huys der fortuynen voorzag de auteur de bundel daarenboven achteraan van een draaischijf met vier openingen. Deze vertonen steeds een getal dat verwijst naar een van de honderd sententies van
klassieke auteurs die op de daaraanvolgende bladzijden staan afgedrukt. De
‘gelote’ sententies refereren op hun beurt aan een van de honderd emblemen.
Aan Davids Latijnse Occasio arrepta, neglecta (De niet-gegrepen gelegenheid,
1605), een emblematareeks over de parabel van de vijf wijze en vijf dwaze maagden (hier met het oog op het college-onderwijs omgevormd tot vijf verstandige
en vijf domme jongens), was een dramatekst toegevoegd over hetzelfde onderwerp, waarbij de figuren uit de embleemplaten als toneelspelers optraden. Lot
van wiisheyd ende goed geluck (1606) was dan weer een verzameling van driehonderd zesregelige berijmingen van spreekwoorden die de gebruiker willekeurig kon openslaan: vrouwen ontvangen hun lot van wijsheid op de linkerbladzijde, mannen op de rechter. Het bundeltje bood zich aan als een christelijke
variant van de oneerbare klucht- en steekboekjes. Met deze laatste zijn boekjes
bedoeld die men met de speld opensteekt om iets te weten te komen en die zo
zijn georganiseerd dat de prikker steeds op een ‘zinvolle’ boodschap uitkomt.
Op deze wijze functioneerden boeken van David vaak als ‘speeldozen’ die gevarieerde toegangen boden tot de leer.
Geestelijke liedboeken
Tussen het aantreden van de aartshertogen en de afloop van het Bestand verschenen, zoals gezegd, niet minder dan vijfendertig geestelijke liedboeken
(met inbegrip van de uitgebreide herdrukken). Aan het einde van het ancien
régime zal dat getal ongeveer vertienvoudigd zijn. Het lied werd onder impuls
van de contrareformatie misschien wel hét medium van de Zuid-Nederlandse
religieuze literatuur: didactisch en lyrisch. De financiering van de bundels werd
vaak gedragen door de machtige kloosterorden en geestelijke weldoeners. In het
bijzonder de grote spirituele energie die in de bloeiende nonnenkloosters en

begijnhoven vrijkwam, zou later in het genre zijn weg vinden. Het zou als geen
ander ruimte bieden voor de dichtende vrouw.
Men kan het fenomeen uiteraard niet loskoppelen van het succes waarmee
de protestanten zich van het lied hadden bediend: als propagandamiddel en als
weg tot geloofsverdieping en inkeer. Evenmin stond het los van het profane lied,
waartegen het reageerde, maar dat kwam, althans op de drukpers, veel minder
aan zijn trekken. Wereldlijke bundels zouden in het Zuiden pas later opduiken,
vanaf de jaren dertig, en vormden een nauwelijks zichtbare minderheid. Dat
had ongetwijfeld te maken met de zedelijke censuur en de daarmee zeer voorzichtig omspringende drukkers.
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Herleving van het liedgenre
De herleving van de geestelijke liedcultuur is vooral het werk van twee begaafde,
oorspronkelijke auteurs. Beiden sluiten ze nog aan bij de vroegzestiende-eeuwse
praktijk en behoren ze tot hetzelfde milieu als de oude lieddichters: de rederijkers en de franciscanen. Ze dichten in een retoricale en schriftuurlijke stijl die
soms zelfs aan die van de doopsgezinden herinnert. Ook hun repertoire, met
zijn vele kerstliederen en gezangen in verband met de beleving van de maagdelijkheid, is nog traditioneel. De ketterij nemen ze slechts een enkele keer op de
korrel. Hun bundels richtten zich in eerste instantie tot een lokaal publiek en tot
vrome vrouwen, maar het succes was zo groot dat ze snel gingen behoren tot de
standaardbibliotheek van katholieke literaire devotionalia. Hun gerichtheid op
vrouwen was van meet af aan zeer belangrijk: deze voedde en bevorderde niet
alleen de belangrijke zangcultuur in de vrouwenkloosters, maar bracht vooral
via de begijnen hetzelfde tot stand in het meisjesonderwijs.
Nicolaes Janssens was een koster-rederijker uit Roosendaal. Zijn in 1594 geapprobeerde Een nieu devoot geestelijck lietboeck, waarvan de oudst bewaarde
en al vermeerderde druk uit 1605 dateert, bevat ook refereinen en enkele profane
liederen. Bestemd voor vrome jonge dochters is de bundel tegelijk een manifestatie van kleinsteedse cultuur. Zijn grote bijval – het boek kende ten minste
nog zeventien drukken en diende als een goudmijn voor andere verzamelbundels – valt mede te danken aan het feit dat het in Antwerpen werd uitgegeven.
Daar wilde drukker Gheleyn Janssens zich blijkbaar in het genre specialiseren;
hij zou ten minste nog twaalfmaal een liedboek drukken.
Veel vanzelfsprekender was het succes van de bij dezelfde uitgever verschenen Gheestelijcke dreve (1608, derde druk) van de in zijn orde machtige minderbroeder Willem van Spoelberch, waarin eveneens diens vroegere Nieuwe
gheestelijcke refereynen ende liedekens (1603) waren opgenomen. Ook deze auteur richtte zich de facto over de hoofden van zijn geliefde begijnen tot een
breder publiek. Het repertoire van de eveneens vaak heruitgegeven en geplun-
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derde Dreve kondigt met zijn catechese-, Maria- en heiligenliederen en vertalingen van Latijnse gebeden en hymnen al wat zichtbaarder de typisch contrareformatorische liedboeken aan, al blijft de stijl nog ouderwets. Veel teksten
zouden uit de vijftiende eeuw kunnen stammen. Als publicist nam de geleerde
pater Spoelberch overigens actief deel aan het roomse reveil, polemisch in zijn
verweer tegen Marnix van Sint-Aldegonde, in de diepte met de eerste Nederlandse vertaling van Theresia van Ávila’s Las moradas (De woningen; 1608).
Een opvallende illustratie van de manier waarop het geestelijke lied opnieuw
aansloeg, bieden bijvoorbeeld de anonieme bundels die vanuit Leuven werden
verspreid. Het Leysenboeck der catholijcken (1605) verzamelde oude en nieuwe
liedteksten, met niet minder dan vijfentwintig daarbij aansluitende refereinen.
Al even retoricaal klonken de liederen van ‘Deught wint’ in het vanaf 1605
minstens viermaal verschenen Een gheestelijck liedtboexken, gedrukt bij Jan
Maes. De liederen zijn vaak een dichte opeenstapeling van bijbelcitaten waarvan de herkomst in de marge wordt aangeduid, een techniek die bij de refereindichters geliefd was. Geen roomse bundel is schriftuurlijker dan deze. Was het
de bedoeling om het boek als alternatief voor de protestantse liederen in het
Noorden te verspreiden? Dat was in elk geval de opzet van Een nieu geestelijck
liedt-boecxken (1605), dat weer bij Jan Maes acht drukken kende en naast oude
ook nieuwe teksten bevatte, die geloofsverdieping boden in een antiketters
perspectief. Het gaat hier om een vroeg voorbeeld van een bundel die voor de
‘Hollandse missie’ was bestemd. De reflectie over het genre en de vernieuwing
ervan zou echter van een ploeg jezuïeten komen. Ook op dit terrein lieten de
nieuwe smaak en behoeften zich gelden.
Het Prieel der gheestelijcke melodie
De eerste uitgave van het Prieel der gheestelijcke melodie (Brugge, Pieter Soetaert, 1609) – er zouden nog vijf Antwerpse drukken volgen – is in feite een vrij
drastische aanpassing van een verzamelbundel die al bij dezelfde drukker te
koop was en onder meer flink wat liederen van Janssens en Spoelberch bevatte:
Den gheestelicken schadt van devotien (tweede druk 1607). Het nieuwe boek,
waarin de verhouding tussen oud en nieuw ongeveer gelijk lag, was een jezuïeteninitiatief en was bestemd voor het godsdienstonderricht van de Brugse jeugd.
Evergreens dus naast (vaak eenvoudige) liedteksten voor kinderen, meisjes, de
mannelijke collegejeugd, met als toegift een Franse en twee Latijnse afdelingen.
De redactie, ook van de herdrukken, was tot aan zijn dood toevertrouwd aan
pater Bernard van Bauhuysen (Bauhusius, † 1619), befaamd Neolatijns dichter
en vriend van Puteanus. Met enkele confraters dichtte hij ook een klein derde
van de nieuwe teksten. Het Prieel was een goed doordachte pedagogische opzet
van humanisten: het oude lied kreeg er een ‘poëtische’ facelift, de verzameling

Een standaardbundel?
De impact van Prieel der gheestelijcke melodie was groot, maar niet algemeen.
Uiteraard is deze invloed het duidelijkst merkbaar in de aanwezigheid van talrijke Prieel-liederen in steeds weer nieuwe verzamelbundels. Daaraan was om
allerlei lokale of groepsspecifieke redenen blijkbaar veel behoefte. Ook de
handzame rangschikking van liederen werd via de jezuïetenbundel de regel.
Maar over de versvernieuwing maakte men zich in het algemeen nauwelijks
zorgen. Naast ‘moderne’ Prieel-versies werden in menige bundel nog ongewij-
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– vroeger vaak vrij ordeloze bedoeningen – een doelgerichte structuur. Alle
liederen dienden de eindtermen van de contrareformatie, waarschuwingen tegen
de ketterij inbegrepen. De gulle aanwending van de muzieknotatie was een hulp
voor de leraren.
Het voorwerk door Van Bauhuysen legitimeert dat alles en biedt een scherp
beeld van de strategische kwaliteitsbewaking in jezuïetenpublicaties. Het voorbericht tot de ‘lezer’ is in hoofdzaak een grondig pleidooi voor het geestelijk
contrafact. Dat krijgt niet alleen een morele verantwoording – de eliminatie
van ‘oncuyssche ghedichten oft Liedekens’ – maar wordt ook in een bredere
culturele context geplaatst: de praktijk wordt vergeleken met de manier waarop
het christendom met de heidense oudheid was omgegaan. Onderstreept worden
de beklijvende effecten – ook de emotionele – van muziek en dichtkunst, waarbij het ‘seer playsant en lieflijck’ karakter van sommige wereldse melodieën wordt
erkend. Maar de woorden daarvan moet de gebruiker vergeten; zolang die nog
in het geheugen van de mensen aanwezig zijn, moet men deze wijzen niet op het
carillon of het orgel spelen. Het aanbod in het Prieel van zo veel nieuwe muziek
– in de trant van het air de cour was die al even modern als in de nieuwe Amsterdamse liedboeken – maakt wellicht deel uit van hetzelfde verdringingsmechanisme. Een tweede inleiding bestaat uit richtlijnen en toelichtingen voor de
Brugse jeugd en betreft hoofdzakelijk de samenstelling, de opbouw, de tekstverzorging en de muziek. Van de oude liederenschat – die leek wel ‘van een
simpel vrouken ghedicteert te wesen’ – is het rijm verbeterd en de samenhang
tussen tekst en melodie gemoderniseerd: klanklengte en woordklemtonen zijn
aangepast aan de melodie en ook de gelijke regellengte moet het zingen van
verschillende strofen vergemakkelijken. Dat heet dan ‘Rhetorycke ghebrocht op
den Fransoyschen ende Italiaenschen voet’. De bundel is systematisch en praktisch opgebouwd en groepeert de liederen thematisch rond de feesten van het
kerkelijk jaar of stoffen die niet tijdsgebonden zijn, zoals de wereldverzaking, de
vier uitersten, de liefde Gods of het geduld. De uitgave van 1617 – de volledigste –
sluit af met een lang catecheselied dat de katholieke geloofsleer in het geheugen
moet prenten. Daar ging het om.
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zigde zestiende-eeuwse liedteksten opgenomen. Zangtradities waren sterk en
tekstvernieuwingen niet altijd publieksvriendelijk.
Slechts één dichter formuleerde een literaire evaluatie. In de voorrede van
zijn Het paradys der gheestelycke ende kerckelycke lofsangen (’s-Hertogenbosch
1621), een auteurs- én verzamelbundel, verklaarde Salomon Theodotus (pseudoniem voor de Vreeswijkse pastoor-dichter Aegidius Haefacker) dat hij behalve het Prieel en De Harduwijns Goddelicke lof-sanghen ‘geen Gheestelijck
Liedtboeck met behoorlijcke kunste der dichtinghe ghemaeckt’ had kunnen
vinden. Eigenlijk had hij ook Den berch der gheestelicker vreughden (1618) kunnen noemen van de eveneens in de Hollandse missie werkzame jezuïet Lodewijk
Makeblijde, van wie hij trouwens liederen overnam. Den berch was echter
geen echte zangbundel, maar een meditatie- en getijdenboek voor leken, onder
meer bestemd voor de van publieke liturgie verstoken katholieken in het Noorden. De getijden waren er uiteraard voorzien van hymnen, wij-liederen waarin
de algemeen-kerkelijke geloofsbeleving van de gemeenschap werd uitgezongen.
Als hymnedichter toonde Makeblijde zich een goed leerling van het Prieel. Hij
ontleende er niet alleen al zijn wijsopgaven aan, maar streefde tevens naar metrisch opgebouwde verzen, een vaardigheid waarin hij zijn voorbeeld overigens
ruim overtrof. Sommige exemplaren bevatten een katern met nieuwe muzieknotaties. Van dit ‘lekenbrevier’ verscheen in 1625 een sterk vermeerderde en
verbeterde uitgave, Den hemelschen handel der devote zielen. Voor de meest
literaire en modernste geestelijke liedbundel zou echter een publiek erkend
dichter zorgen: pastoor Justus de Harduwijn.
De Goddelicke lof-sanghen (Gent 1620)
Was De Harduwijns nieuwe, religieuze bundel sinds 1600 al de veertiende titel
in zijn soort, hij bleek de eerste waarin het geestelijk liedgenre zich zo nadrukkelijk als dichtkunst manifesteerde. Met het Prieel deelden de Goddelicke lofsanghen (1620) hun gerichtheid op de jeugd, hun ordening, hun repertoire en
hun afkeer voor wereldse liederen. De geestelijk vader van de Gentenaar De
Harduwijn, de humanist Vrientius, had het Prieel op dit laatste punt overigens
hogelijk geprezen. Maar Bauhusius’ stilistische bekommernissen waren in de
eerste plaats praktisch, terwijl in de Lof-sanghen de (weliswaar hemels geworden) muze van de Roose-mond de dans bleef leiden. De drempeldichten verwelkomen de bundel uitbundig als de nieuwste verheffing van de moedertaal,
de dichter als een Vlaamse Vergilius. De opdracht aan de Gentse bisschop is
duidelijk een demonstratie van bloemrijke stijl. Zelfs de titel van de keurig
verzorgde oblongdruk – Goddelicke lof-sanghen tot vermaekinghe van alle
gheestighe liefhebbers – verraadt een literaire invalshoek. Niets is aan bestaande bundels ontleend. Er zijn geen wijsopgaven, maar de meeste teksten krijgen

Schoon boven alle schoone,
Hoe maght gheschien?
Dat ghy dus hanght ten toone,
Voor alle lien.

Dat ghy dus hanght ghenaeghelt,
Vlack in den windt,
Bereghent en behaeghelt,
Mijn liefste kindt.

Ook in het meest modieuze van de contrareformatorische liedboeken blijft de
band zichtbaar met de laatmiddeleeuwse devotielyriek, in dit geval nog versterkt door een onmiskenbare couleur locale.
Tegelijk met de Lof-sanghen, waarmee het veelal samen werd ingebonden,
verscheen De Harduwijns Den val ende op-stand van [...] David, een episch
dichtstuk van een kleine vijfhonderd alexandrijnen over de geschiedenis van
David en Bathseba in een getrouwe en toch weer creatieve navolging van Les
amours de David et de Bersabee uit La bergerie (1572) van de Pléiade-dichter
Rémy Belleau. Toegevoegd is, met tweestemmige muzieknotatie, een parafrase
van de zeven boetepsalmen naar Bertaut en vooral Desportes. Opvallender nog
dan in de Lof-sanghen is weer het ‘literaire’ onthaal. Vriend David van der Linden
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een tweestemmige muzieknotatie, ook de dertig sonnetten die haast de helft
van de teksten uitmaken. De oriëntatie op de Franse poëzie à la mode blijft
dominant en zelfs mythologische verwijzingen ontbreken niet.
Anderzijds is de bundel door en door contrareformatorisch door de nadrukkelijke manier waarop hij wereldlijke teksten vergeestelijkt, in dit geval
twaalf sonnetten en twee liederen uit Roose-mond. Deze ingreep in eigen werk
– soms zeer vernuftig en effectief in zijn soberheid – wekt met de afwijzing van
het ‘Venus ghejancksel’ in de voorrede de indruk van een afrekening en van
belijdenislyriek. Maar veeleer is hier de dynamiek aan het werk van de allesabsorberende religieuze beweging die ook van de acceptabele liefdesemblemen
van Vaenius godsdienstige emblemata amatoria had gemaakt. Bisschop Boonen
krijgt voor het liedboek een gelijksoortige rol toebedeeld als die welke aartshertogin Isabella voor de embleembundel speelde: van een knap geacht werk
wordt de vergeestelijking aangemoedigd, ook omdat het zo knap is. Net als in
Roose-mond verschijnt De Harduwijn ook hier meestal als navolger van (ditmaal religieuze) Franse modellen, voornamelijk Desportes, de priester-dichter
Bertaut en enkele Dowaaise devote liedbundels. Zijn de meeste geestelijke
liedboeken uit deze periode onder invloed van de jezuïeten zeer didactisch,
zoals de catecheseliederen in Den lust-hof der christelycke leeringhe (1622) door
Benedictus van Haeften, prior van de nabije abdij van Affligem, in de Goddelicke lof-sanghen primeert het gevoel. Of: de waarneming van een calvarie leidt
er niet tot een berijmd sermoen, maar tot een lied dat de oude traditie van de
Mariaklacht weer tot leven brengt:

begroet De Harduwijn als ‘hooft der Duytscher Poeten’ en in een sonnet van
Van Nieuwelandt weerklinkt weer een vergelijking met Vergilius:
Geluckigh Neder-landt, dat Maro weer herbaert.
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Spektakels
Een van de krachtigste wapens van de contrareformatie was een vernieuwde
spektakelcultuur, waarbij de kerk en aanvankelijk in het bijzonder de jezuïeten van de rederijkers en gilden de organisatie en de invulling van het openbaar
feestwezen in de steden overnamen: stoeten, ommegangen, intredes en vooral
toneel. Vaak ging daarbij het zien voor het horen: de toeschouwer moest in al
zijn zintuigen en affecten geraakt worden. Het spektakel werd de drijfkracht
van het overtuigingsproces. De bewondering voor technische effecten ging die
voor het woord verdringen, de rillingen voor vuurwerken, demonen en exotische
monsters de echte emoties van vrees en medelijden. Tijdens de Antwerpse
canonisatiefeesten van de jezuïetenheiligen Ignatius en Xaverius in 1622 – ze
betekenen voor het contrareformatorisch spektakel wat het landjuweel van 1561
was voor de rederijkerij – werd met groot succes gebruikgemaakt van bewegende mechanische wassen poppen die het schilderij van Rubens over Ignatius
die de duivelen uitdreef, dat recentelijk in de nieuwe jezuïetenkerk was opgehangen, spectaculair tot leven brachten. Andere taferelen werden afwisselend door
wassen poppen, aangedreven door automaten, en door pantomimespelers of
komedianten opgevoerd.
Tijdens het Bestand telde de Nederlandstalige jezuïetenprovincie van het
Zuiden al zestien goedbevolkte colleges, waarvan de publieke toneelopvoeringen en emblematatentoonstellingen – als reclamemakers voor de school – ook
als echte stadsevenementen fungeerden, ook al was het Latijn de voertaal.
Alleen al uit deze provincie zijn er tot aan de afschaffing van de orde in 1773 nu
nog bijna tweeduizend evenementen bekend, hoofdzakelijk via de samenvattende programmabrochures (‘periochen’) in het Latijn of een van de landstalen. Slechts van een tachtigtal stukken is de volledige tekst bewaard. Ook het
collegetoneel ontsnapte niet aan de propagandistische ‘multimediatisering’.
Die ging vaak veel verder dan de aanwending van balletten en muziek waarvan
bijvoorbeeld ook Van Nieuwelandt gebruikmaakte: massale bezettingen, het
simultane gebruik van verschillende (vaak draaiende) speelvlakken, machinerie,
vuurwerken en waterpartijen, enzovoort. Vele bezoekers uit Holland en het
verre Friesland, die tijdens het Bestand in de Spaans gebleven gewesten het
sacrament van het vormsel kwamen ontvangen, woonden graag de jezuïetenspelen bij. Het spektakel zelf en de toelichtingen in de volkstaal compenseerden
daarbij ruim het gebruik van het Latijn.

Frans ii Francken, schilderij van een toneelopvoering in het Antwerps jezuïetencollege, waarschijnlijk over Ignatius van Loyola naar aanleiding van de inhuldiging van de gelijknamige kerk in
1621.

Wat de betekenis van dit nieuwe schooltoneel voor de Nederlandse letterkunde is geweest, valt moeilijk in kaart te brengen, al zou Vondel het later in
zijn Tooneelschilt (1661) hogelijk prijzen. Het genre wortelde in het christelijkhumanistisch opvoedingsideaal van de Sociëteit. Het droeg bij tot de verlevendiging van het onderricht in de Latijnse taal en de welsprekendheid, de faam
van de school en de ethische en godsdienstige vorming. De dramatheorie moest
daarbij vaak wijken voor de eisen van de praktijk. Toch speelde de volkstaal
haar rol: er zijn aanwijzingen dat zij gebruikt werd in (vaak komische) tussenspelen. Wel in het Nederlands was het toneel gespeeld door de kinderen van de
catechese. Op deze wijze ontstond een publiek meisjestoneel, niet meer elitair
en schools zoals de Franse spelen van schoolmeester Peeter Heyns, maar met
didactisch-religieuze bedoelingen en een ruim publiek.
De overeenkomsten tussen het collegetheater van de jezuïeten en het rederijkerstoneel, dat vooral in de provinciesteden standhield, liggen hoofdzakelijk
in het repertoire, met vooral martelaars- en bekeringsspelen. Maar dat beide
groepen (soms kort na elkaar) dezelfde stoffen opvoerden, kan ook wijzen op
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gescheiden circuits. Maar meer dan literair is de invloed van de collegestukken
ideologisch geweest: de verheerlijking van de absolute geloofstrouw in het
martelaarschap, het heroïsche van de missionering in tegelijk fascinerende en
angstwekkend afgodische landstreken, de afschuw van ketterij en rebellie tegen
de natuurlijke vorst, en vooral ook de liefde voor het eigen verleden. Dat propagandistische en regimegetrouwe karakter heeft ongetwijfeld veel bijgedragen
tot de versterking van het Zuid-Nederlandse zelfgevoel. Datzelfde kwam trouwens
in toenemende mate tot uiting in de vaak zeer polemische anticalvinistische
verzenbundels die de leerlingen onder leiding van hun leraren samenstelden.
De Belgae – de humanistische naam voor alle Nederlanders – werden daarbij
graag opgevoerd als van een andere identiteit dan de Batavi. Van de koningsgetrouwe Vlamingen en Brabanders die in het Nederlands schreven, bleven
echter velen op een of andere manier met de Noordelijke dichtkunst contact
houden, ook na de afloop van het Bestand.

4

De literatuur van circa 1620 tot circa 1650

Vooraf
Bij de opening van Amsterdams Doorluchtige Schoole of Athenaeum Illustre in
1632 dronk Vondel zich naar zijn eigen feestvers ‘droncken in onsterfelycken
inckt’: in de stad hadden wijsheid en wetenschap nu definitief het burgerschap
verworven en de gracht waaraan het academiegebouw lag, zou ‘krielen’ van
dichterszwanen:
O gouden lettereeuw! o wyse Lent!
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De geestdrift betrof uiteraard in de eerste plaats de goed besturende en vooruitziende Amsterdamse magistraat, die tegen de bezwaren van Leiden in voor
een hogeschool had gezorgd. Maar het ‘Gouden Eeuw-gevoel’ bestond. Ook in
de letteren. En zeker bij de Hollandse elite.
Zulke vormen van zelfwaarneming stemmen uiteraard tot historische voorzichtigheid. Maar zelfs wie het goud laat blinken voor wat het waard is en de blik
verwijdt naar de literatuur in andere gewesten en bij andere groepen, doet voor
de periode 1620-1650 een beeld op van een Nederlandse literatuur vol variatie en
abundantie. Een hoorn des overvloeds dus, en diverser gevuld dan ooit tevoren.
Een eerste opvallend gegeven is de regionale verbreding van de literatuurbeoefening. Het fenomeen krijgt in dit hoofdstuk ruime aandacht, met voorop
Zeeland en de meest gelezen en nagevolgde auteur van die tijd, Jacob Cats. De
literatuuropvattingen van Heinsius en Spiegel (verbeeldingskunst versus overtuigingskunst), die in de periode 1600-1620 nog onderling onderscheiden waren,
maar bij Rodenburgh al tot een zeker eclecticisme leidden, smelten verder samen.
Het platonische begrip van directe goddelijke inspiratie leeft nog bij de jonge
Hooft, maar lijkt daarna sterk afgezwakt te worden. Vondel bijvoorbeeld ziet
de aangeboren dichterlijke aanleg veeleer als een te cultiveren gave Gods. In zijn
visie verwoordt de dichter van ‘goddelijke’ poëzie in dienst van de gemeenschap
universele en eeuwige waarheden en inzichten. Hij doet dat volgens de klassieke
stijlidealen van zuiver en helder taalgebruik, qua toon en beeldspraak aangepast
aan het onderwerp, en met gebruikmaking van zowel retorische argumentatie
als poëtische verbeelding. Tegenover deze opvatting profileert zich een minder
universalistische, meer realistische poëtica: het perspectief van de particuliere
ervaring en leefwereld gaat domineren over dat van stad en land. Huygens
maar ook al Bredero zijn van deze richting vroege vertegenwoordigers. Maar
bij alle dichters met enige literaire ambitie blijft toch wel de gedachte dat poëzie
een opvoedende taak heeft.
Door de enorme toename van pretentieloze gedichten voor sociaal verkeer
vervagen echter de hoge normen van de esthetische en maatschappelijke taak
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van het dichterschap: de amusementswaarde van literatuur neemt nog steeds toe.
En haar functies worden steeds diverser. Ook in de stijl verschijnt een functionele
verscheidenheid: bijvoorbeeld weids, met versierende beeldspraak en vergelijkingen voor verheven onderwerpen bij Vondel, duister en puntig over nabije
onderwerpen voor de eigen kring bij Huygens, en wijdlopig en eenvoudig voor
een te beleren publiek bij Cats. Er ontwikkelen zich interessante discussies in
het domein van de literaire smaak.
Voorts is er de groeiende literatuurmarkt, zeker voor gelegenheidspoëzie en
dichtbundels. In de Republiek wordt tevens bijna al het opgevoerde toneel daadwerkelijk gedrukt. In het Zuiden is dat veel minder het geval, hoewel bij momenten ook in Antwerpen en Brussel gedrukte toneelstukken het theaterleven van
nabij proberen te volgen. Een en ander draagt ertoe bij dat dichters zich gaan
profileren ook tegenover elkaar, onder meer door wedijverend spel, opdrachten
waarin bewondering voor mededichters wordt geuit, en drempeldichten. Dat
heeft ongetwijfeld de canonisering van de ‘groten’ bevorderd. Vanaf de jaren
veertig van de zestiende eeuw krijgt de literatuur een nog groter sociaal karakter: de gelegenheidspoëzie blijft toenemen en dichtende vrouwen gaan meer en
meer aan dat literaire verkeer deelnemen.
De impact van de amusementsfactor valt vooral af te lezen uit het succes van
boertige satiren, teksten voor amoureus verkeer en onderhoudende essays; in
het theater gaat de prikkeling van emoties boven morele belering: gruwel,
avontuur en liefde en belangstelling voor het ongewone trekken het grote publiek.
Eveneens in het veld van de ontspanning en in de kringen van de jeunesse dorée,
ook in de provincie, situeert zich een doorbraak van een galante novelle- en
romanliteratuur.
De religieuze verdeeldheid tussen Noord en Zuid en binnen de Republiek bepaalt maar gedeeltelijk de aanblik en de toon van de godsdienstige literatuur.
Bij alle gezindten heerst een voorkeur voor het lied en in mindere mate voor
embleemboeken. Die zullen aanvankelijk vooral door toedoen van de jezuïeten
in het Zuiden een toonaangevend medium worden: het emblematisch gestructureerde conversatieproza van Poirters wordt er zo populair en exemplarisch
dat het succes ervan aan het fenomeen Cats herinnert. Opmerkelijk in het
Noorden is in elk geval de pragmatische omgangsoecumene tussen de confessies; melodieën, liedteksten en emblemata worden zonder bezwaar van elkaar
overgenomen en zelfs van het mystieke reveil dat zich in die jaren in Brabant en
Vlaanderen manifesteert, zijn in vrome doperse kringen en in het milieu van
de Nadere Reformatie – dit zijn de hervormden die hun geloof consequent in het
dagelijks leven in de praktijk brengen – onmiskenbaar weerklanken te vinden.
Het taaie beeld van een absoluut en exclusief door de contrareformatie bewogen literatuur in de Spaans gebleven Nederlanden houdt voor deze periode
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niet helemaal stand. In verschillende steden heerst, uitgaand van de tot pure
literaire verenigingen geworden rederijkerskamers, een vrij druk toneelleven,
met een toenemende voorliefde voor een Spaans en romantisch repertoire en de
satire. De groeiende belangstelling voor de amusementswaarde van literatuur
laat er zich zelfs voelen in de geestelijke literatuur, van de vermakelijke recepten
van de ‘pia hilaritas’ of grappig getoonzette moralisatie hebben Boetius a Bolswert en Poirters gretig gebruikgemaakt. Meer dan eens zijn pogingen tot een
literair reveil in het stadium van de ambitie blijven steken. Maar ook hier zijn
er meer dan duidelijke tekenen van regionalisering: gewesten en steden manifesteren zich als zodanig met een eigen literatuur, geleid door dominerende
dichters. Voor de literatuur van het Noorden – vooral, maar niet alleen Heinsius,
Cats en... Huygens – heersen meestal oprechte, soms gemengde gevoelens van
bewondering. Brabant en Vlaanderen zijn net als de provincies van de Republiek
gewoon regio’s geworden van de door Holland beheerste literatuur. Namen de
effectieve contacten na de Vrede van Munster (1648) sterk toe, van de oorlog
en de kettervrees was het Zuiden nog lang niet bevrijd.

De letteren in Zeeland
Kent het literaire bedrijf vanaf de jaren twintig, zoals gezegd, een opmerkelijke
regionale verbreding, nergens is dat beter waarneembaar dan in Zeeland. Dichten ging er vaak gepaard met een uitgesproken ‘Zeeuws’ gevoel. Maar dat gevoel
dreef zowel op een verlangen naar een ‘eigen’ dichtkunst, als op de ambitie om
volwaardig deel te nemen aan de bloei van de letteren in de culturele machtscentra van de Republiek. De beweging manifesteerde zich het nadrukkelijkst in
een chic uitgevoerde verzamelbundel in kwarto, Zeeusche nachtegael (1623).
De titel gaf metterdaad een geestig antwoord op de vooroordelen over het
‘boerse’ karakter van de Zeeuwse cultuur en haar spreekwoordelijk ‘kikkergezang’. Het boek geeft blijk van een besef van eigen kunnen. Dat is evenwel iets
te nadrukkelijk om alle minderwaardigheidsgevoelens te verhelen. Gedragen
door een groep intellectuelen, meestal uit de Middelburgse hogere burgerij of
ambtenarenkringen, wordt de dichtkunst er beleefd als een sociaal en cultureel bindmiddel voor het gewest. Voorganger was in alle opzichten de stadsadvocaat Jacob Cats (1577-1660), die in 1618 op veertigjarige leeftijd bij de drukker Hans van Helten was gedebuteerd met twee opvallend originele embleembundels en die daarbij de lokale trots had geprikkeld: Silenus Alcibiadis en
Maechden-plicht. Zijn voorbeeld was, zoals voor zoveel anderen, Daniël Heinsius. De opkomst van de nieuwe Zeeuwse dichtkunst valt niet los te denken van
Leiden. Zelfs al voor het verdwijnen in 1625 van het voor deze beweging zo be-

Jacob Cats, de voorman
In oktober 1621 stuurde de jonge begaafde Hagenaar Constantijn Huygens een
(onbekend gebleven) proeve van zijn Latijnse poëzie ter beoordeling naar
professor Heinsius en ... Cats. Het tekent het literaire gezag dat de Zeeuwse advocaat in enkele jaren tijd had verworven. Cats reageerde geestdriftig: ‘Wij
staan perplex, werkelijk perplex’ (Stupemus sanè, stupemus). En hij vroeg ‘de
beschaafdste der jongelingen’ mede namens enkele Zeeuwse beschermers van
de dichtkunst om een geschenk van zijn ‘Nederlandse muze’. Huygens haastte
zich om zijn eerste coup de maître Batava Tempe of Voor-hout meteen naar
Middelburg te sturen. Enkele maanden later volgde, weer op aansporing van
de Zeeuw, ’t Costelick mal. Beide bundels zouden in 1622 door toedoen van
zijn Middelburgse schutspatroon samen bij Van de Venne worden uitgegeven.
Maakte Jacob Cats kennelijk grote indruk, van een leien dakje was zijn eigen
debuut niet gelopen. In een brief aan alweer Huygens, die had opgevangen dat
hij met zijn emblemata zo veel geld zou hebben verdiend, vertelt de Zeeuw dat
hij de koperplaten en afdrukken had laten maken op eigen kosten en hoe alles
daarbij door een gebrek aan technische ervaring en door kwade trouw was
misgelopen. Zijn verlies had hij alleen kunnen goedmaken door alle afdrukken en platen van Silenus Alcibiadis en Maechden-plicht contant aan Blaeu in
Amsterdam te verkopen. Zijn nieuw werk gaf hij sindsdien helemaal in handen
van de Van de Vennes. Deze geschiedenis is meer dan een fait divers. Ze tekent
niet alleen Cats’ taaie literaire ambities – jarenlang was hij met zijn emblemataproject bezig geweest – maar bevestigt ook de dominante positie van Blaeu op
de emblematamarkt. Vanaf 1619 verschenen bij de Amsterdammer van beide
debuutbundels een reeks uitgaven. Ze zijn voor de ruimere bekendheid van de
auteur van groot belang geweest. Zelfs de definitieve herschikking van Cats’
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langrijke Middelburgse kunst- en letterenhuis van de gebroeders Van de
Venne – zo mogen we hun drukkerij en kunstwinkel wel noemen – hadden de
Zeeuwse dichters hun weg gevonden naar de Hollandse en in het bijzonder de
Amsterdamse persen. Zeeland behoorde literair tot de Republiek.
Wie toch op zoek gaat naar eigenheid en verschillen, merkt de afwezigheid
op van ‘modern’ toneel. Ook de traditionele rederijkerij leidde op de eilanden
een bescheiden en bedreigd bestaan. Wél opvallend is de neiging tot religieuze
en morele diepgang, de creatieve omgang met genres als de emblematiek, de
berijmde vertelkunst, het leer- en hofdicht. Vele dichters illustreren hoezeer de
academisch gevormde klasse – of het nu ging om theologen, juristen of artsen –
de literaire propedeuse van hun opleiding wisten te benutten. Is dat uiteraard
niet alleen een Zeeuws fenomeen, in de overzichtelijke Zeeuwse ruimte wordt
zoiets wel zeer zichtbaar.

eerste emblemata-uitgave lijkt in de ateliers van Blaeu te zijn bedacht. De aanvankelijke ordening vormde blijkbaar een probleem en dat had alles te maken
met de originele opzet van het boek, een van de grote bestsellers van de zeventiende eeuw.
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De Silenus Alcibiadis sive Proteus (Middelburg 1618)
Achter de oorspronkelijke titel van Cats’ omvangrijke eerste bundel, Silenus
Alcibiadis sive Proteus, pas in de jaren dertig in goedkope en verkleinde gepopulariseerde uitgaven vereenvoudigd tot Minne- en sinnebeelden, gaat inderdaad een originele omgang met het emblematagenre schuil. Een serie van
een vijftigtal bijzonder fraaie embleemprenten, in samenspraak met de dichter
ontworpen door Adriaen van de Venne, wordt driemaal afgedrukt en telkens van
een verschillende uitleg voorzien in Nederlandse, Latijnse en Franse verzen.
De eerste keer is de zingeving amoureus, in het tweede deel zedelijk-maatschappelijk, in het derde godsdienstig. Zo bestrijkt het boek de drie levensstadia:
de jeugd, de volwassenheid en de ouderdom. Nog in hetzelfde jaar verschijnt
een goedkopere uitgave, waarin vanwege de kosten in deel twee en drie de prenten
niet meer worden opgenomen, maar waaraan verduidelijkende prozateksten
in het Latijn en het Nederlands zijn toegevoegd. Blaeu zou vanaf circa 1623 de
teksten van de drie afdelingen samen bij één prent afdrukken, een idee dat Cats
in de taalkundig ‘ontzeeuwste’, vernieuwde en luid georkestreerde Rotterdamse
uitgave van 1627 graag overnam. Hij begreep dat de oude schikking vaak aanleiding had gegeven om alleen het eerste deel over de liefde te lezen.
Nooit eerder was in het embleemgenre zo’n drievoudige uitleg vertoond.
Cats laat die met opzet functioneren tegen de achtergrond van de toen zo gewilde frivole liefdesemblematiek. Conform dat genre draagt hij de bundel op
aan de (nu) Zeeuwse meisjes in een heinsiaans Cupido-verhaaltje. Maar deze
keer wordt het listige liefdesgodje, dat in zulke opdrachten de amoureuze embleemdichters als zijn getrouwe secretarissen placht te gebruiken, zelf om de
tuin geleid. Via Amors dartelheden leidt de dichter de lezers tot ernstiger domeinen. Het zijn deze overgangen van lach naar ernst die Cats, tegelijk met de
zinrijke meerduidigheid van zijn emblemata, in zijn geleerde dubbeltitel tot
uitdrukking brengt. Met Silenus bedoelt hij niet alleen Alkibiades’ leermeester
Socrates – lelijk als een dronken bosgod doch een vat vol wijsheid – maar ook
de met groteske afbeeldingen versierde apothekers- of ‘silenusdoosjes’, waarover de schaterlachende satiricus Rabelais het al had in de zestiende eeuw. Ze
zitten vol ‘heylsaeme geneescruyden’ en eentje staat op de titelprent afgebeeld.
Via deze pedagogische list worden de ontspannende jongerenembleembundels
omgevormd tot aantrekkelijke gedragsboeken die het hele leven bestrijken en
zo lezers van alle leeftijden aanspreken. Proteus zinspeelt op de zeegod die zich in

allerlei gedaanten kon veranderen. Voor de strategie van de meervoudige beeldduiding vond Cats naar eigen zeggen steun in de traditie van de bijbeluitleg.
Maakten de stijl van de prenten en het toepassingsveld van de zedenlessen
verfrissend en herkenbaar deel uit van de leefwereld van de beoogde lezers,
een boek voor een breed publiek was Silenus zeker niet. Niet alleen door zijn
kostbare uitvoering, maar ook door zijn erudiete referentiekader richtte de
bundel zich tot de gestudeerde, gegoede burgerij. De embleemstoffen zijn er
ontleend aan de klassieken, de kerkvaders en contemporaine geschriften,
waarbij vooral de citatenverzameling Polyanthea nova (Nieuwe grote bloemlezing; 1613) van de Elzasser Josephus Langius als bemiddelaar diende. Niet
zozeer waarnemingen van het dagelijkse leven, maar lectuur en studie liggen
aan de basis van de vinding, de uitwerking en de toepassing van de emblemen.
Het succes was geweldig en goed geënsceneerd. Niemand minder dan Heinsius voert een legertje drempeldichters aan. Cats begroet hij als een drievoudige
Alciato: elk embleem krijgt immers drie betekenissen. In de Zeeuw zal hij bovendien beslist zijn eigen navolger hebben herkend: niet alleen in de opdracht aan
de Zeeuwse meisjes en de pastorale gedichten en Cupido-fantasietjes die deze
in Silenus inlast, maar tevens in diens versbouw. De meeste andere lofdichters
zijn nagenoeg allen Middelburgse alumni van Leiden. Het zijn dezelfde mensen die zich om de Zeeusche nachtegael en de activiteiten van de Van de Vennes
zouden scharen. Dat zou ook Cats’ geprefereerde lofdichteres Anna Roemers
doen. De Amsterdamse vriendin was kennelijk van de voortgang van Silenus
nauwkeurig op de hoogte gehouden. Plagerig beklaagt Cupido zich in de op-
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Embleemprent van Adriaen
van de Venne in Cats’ Silenus
Alcibiadis: een boerenpaar
met uien. ‘’T is wel soo langh
men vrijt, maer trect het
rockjen uijt / Een reuck daar
’t oogh af loopt, verneemt
men van de bruyt’.

dracht dat zij nooit over de liefde dichtte. Maar van de met haar vriendschap
vergulde Cats mag ze de bundel met een lofdicht inleiden, een primeur voor
een vrouw. Zelfs het eerste exemplaar was naar haar gegaan:
Ben ik, o Cats, de eerst’ die gij dit boek vereert?
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Dat zij door Heinsius was ‘geconsacreerd’, heeft hier beslist meegespeeld. Nog
in hetzelfde jaar 1618 draagt Cats haar met een brede, weer ‘heinsiaans’ opgezette dedicatie zijn tweede bundel Maechden-plicht op. Ook deze eer was de
dichteres nog nooit te beurt gevallen. De flatterende woorden waarmee Bredero
in 1616 zijn ‘lieve Minne-spel’ Lucelle aan haar jongere zus Tesselschade, ‘Vriendinne van Boecken en van goede Letteren’, had opgedragen, wogen daar niet
tegen op. Met mannelijke verbazing, maar gemeend, neemt Cats Anna, die hem
op het idee van het boek had gebracht, op onder het geleerde dichtersvolk:
Wie sal niet roepen uyt, die by u heeft verkeert
Een maecht kan eerbaer zijn, en niet te min gheleert.

Deze lof betreft vooral haar uitzonderingspositie, want dichten is eigenlijk een
mannenzaak. Ook Heinsius had het al galant gevonden te verklaren dat Anna
niet geboren was uit de schoot van haar moeder, maar uit het hoofd van haar
vader en Vondel zou haar in 1620 uitroepen tot een man (zie p.252)!
Moraal rond seks en huwelijk
Op zijn beurt getuigt Maechden-plicht van een originele omgang met de
(amoureuze) emblematiek. De vierenveertig emblemen vormen een doorlopende versdialoog. In Nederlandse en Latijnse samenspraken wisselen een wijze
en getrouwde Anna en een lustige minzieke Phyllis van gedachten over de geneugten en ongenoegens van de omgang met mannen en de voorzichtigheid
die je daarbij in acht moet nemen, alles in het perspectief van het huwelijk.
De volgende jaren maakt de dichter van deze stof zijn specialiteit. Vanuit
zijn retorisch-pragmatische literatuuropvatting – de dichtkunst als een vorm
van overtuigende, concrete, morele belering – schrijft hij aan de hand van een
grote verscheidenheid van procedés een reeks werken die alle op seks en huwelijk zijn gericht. Emblemen, exemplarische vertellingen, betogen, dialogen en
spreekwoorden, vaak in nieuwe verrassende combinaties en in een toegankelijk
Nederlands vers, worden zijn handelsmerk.
In 1620 werd de uitgesponnen versbewerking van het bijbelse verhaal van Jozef
die de verleidingen weerstond van de vrouw van Potifar (Genesis 39) – de Selfstryt – meteen een spraakmaker. De dialoog ontwikkelt zich als een retorisch

313
D E L I T E R AT U U R VA N C I R C A 1 6 2 0 T O T C I R C A 1 6 5 0

debat, maar de argumentatie van Jozefs pleidooi voor eerbaarheid en kuisheid
contrasteert er zo fel met de haast met genoegen uitgebeelde zinnelijkheid van
de vrouw, dat een deel van het lezerspubliek dat meteen als dubbelzinnig ervoer. Al in de vermeerderde herdruk van het jaar daarop – er zouden er nog
meer dan twintig volgen – verweert Cats zich tegen de ‘verwaande zotten’ die
zijn kuise held interpreteren als ‘een toortse zonder vlam’. Het succesvolle
boek zal overigens de hele eeuw van dergelijke commentaren worden voorzien, onder meer in verzen van Vondel, Vos en Westerbaen. Het Tooneel der
mannelicke achtbaerheyt (1622), Cats’ tweede werk in dit genre, handelend over
de strijd om de sterkste positie in het huwelijk en gebaseerd op het bijbelse verhaal van Esther, pleit voor vrouwelijke onderdanigheid. Hooft zal er plagerig naar
verwijzen als hij zijn vriend Huygens wat wil afkoelen nadat deze op de bruiloft van Tesselschade voor een nichtje van de bruid in vuur en vlam was geraakt.
Onder literatoren werd graag luchtig met het werk van de Zeeuw omgegaan.
Ook Self-stryt is aan een vrouw opgedragen, nu aan de mede door Anna
Roemers hooggeprezen dichteres Johanna Coomans, echtgenote van een hoge
ambtenaar en moeder van een groot gezin. Ze wordt vooral als Zeeuwse opgevoerd én als voorbeeld van de stelling dat niet alleen juffrouwen, maar ook
getrouwde dames kunnen dichten. Ze mat zich dat statuut overigens graag aan,
zij het met de uitdrukkelijke bevestiging dat zij haar huistaken steeds voorop
liet gaan, een houding die Cats in zijn beroemde leerdicht over het huwelijk
als een gouden regel zou voorhouden.
Dat volumineuze Houwelick (1625), een kwarto van ongeveer achthonderd
bladzijden, werd Cats’ grootste succes in het domein. Het boek concentreert
zich voluit op de vrouw. Hoewel het uitkwam toen de dichter al twee jaar als
Dordts pensionaris in Dordrecht resideerde, is het nog een echt Zeeuws product. Grotendeels in Middelburg geschreven bevat het veel verwijzingen naar
Zeeland en zijn inwoners. Het verscheen als laatste uitgave van Jan Pietersz.
van de Venne, die overleed nog voor het boek uitkwam.
In Houwelick stapt Cats niet meer op zijn lezers en lezeressen af met een
door dialogen verlevendigd bijbelverhaal, maar met een direct didactisch
versvertoog, weer in een helder en alledaags Nederlands. De uiterst regelmatige
en vaak anaforische verzen bevorderen door hun jambische ‘dreun’ de memorisatie. Grepen uit het dagelijkse leven, spannende verhalen uit alle ’s Heren
tijden en landen en door de auteur bedachte illustraties ‘te voren by niemant
uytgebeelt’ vertolken er toegankelijk, onderhoudend en vaak met humor een
stevig doordachte visie op vrouw, huwelijk, gezin en huishouden: juridisch,
theologisch, pedagogisch, maatschappelijk en vooral ook praktisch. Weer bestrijkt de indeling de hele levensloop. De kern van het boek vormen de als levensseizoenen voorgestelde delen over de bruid (lente), de vrouw (zomer), de moeder
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(herfst) en de weduwe (winter). De daaraan voorafgaande introductie over het
kinderspel (de voorafbeelding van het echte leven) en de afdelingen maagd en
vrijster (beide bestaande uit meisjesdialogen) zijn zeer waarschijnlijk op verzoek van het huis Van de Venne aan het oorspronkelijk concept toegevoegd.
Cats’ voorrede leidt trouwens alleen de vier kerndelen in, een voorwoord van
de illustrator Adriaen van de Venne de andere. Deze dialogen zijn eigenlijk een
soort reprise van Maechden-plicht, de bundel die, zoals gezegd, aan Blaeu was
verkocht en nu in zekere zin weer thuiskwam. Ook Houwelick was een door
zijn uitgevers gestuurde bundel, die uit de roem van Cats kennelijk munt wilden slaan.
En weer was de bijval enorm. J.J. Schipper, Cats’ latere Amsterdamse uitgever, schat dat er van Houwelick omstreeks het midden van de eeuw al bij de
vijftigduizend exemplaren waren gedrukt, een fenomenaal aantal. De andere
in Zeeland ontstane werken deden daarvoor overigens amper onder. Het boek
fungeerde in allerlei uitvoeringen als de tweede huisbijbel van vele Nederlandse families. De als ideaal ervaren verhouding tussen vermaak en lering en de
directe, concrete aanpak van het onderwerp zonder veel ‘literaire’ kapsones
zijn hiervan de voor de hand liggende verklaring. Het ging over iets. Het leerdicht vulde een leemte in de Republiek. Na het verdwijnen van het katholicisme
als regulerende maatschappelijke kracht was daar behoefte aan een herdefiniëring van huwelijk en gezin. Het huwelijk was niet langer een ‘tweede weg’ die,
naar roomse normen, de waarde van de maagdelijke staat niet kon evenaren.
Het vormde nu de samenlevingsvorm bij uitstek, de hoeksteen van de maatschappij. Het gezin was de schraagbalk van de Republiek, de waarborg voor
welvaart en zedelijkheid. In de protestantse visie was de onderlinge bijstand
die man en vrouw aan elkaar gaven zelfs van groter gewicht dan de voortplanting
of het vermijden van zonde. De huwelijksband was bovendien vergelijkbaar
met de band van God met zijn kerk. Liefdevolle verstandhouding en samenwerking in de vreze Gods zijn ook Cats’ absolute normen. Ze komen tot stand
binnen een patriarchale structuur met oudtestamentische allures: de vrouw is
een afhankelijk wezen, door de dichter achtervolgd tot in de kleinste hoeken
van haar bestaan, maar ook in bescherming genomen via een herhaalde maar
veel bondiger gehouden evocatie van de mannelijke ‘tegenplichten’: trouw, geduld en een groot respect voor het gezag van de vrouw in het huishouden en het
grootbrengen van de kinderen. Vrouwonvriendelijk was dit boek allerminst,
maar het vertolkte tastbaar en herkenbaar de toen als natuurwet ervaren hiërarchie van de geslachten: ‘De man betracht de wet des lants, de wijfs den wille van
de mans.’ De vrouwelijke waardigheid staat geheel in het teken van het huwelijk. Maar de positie die de vrouw in de Republiek binnen dat huwelijk geniet,
wordt als een Nederlandse eigenschap aan de andere naties voorgehouden:

Een die met eyge praem* sijn echtewijf bewaert
En houd den regel niet van onsen vryen aert.
Men hoeft (God sy gelooft) in onse Neder-landen
Geen boeyen voor de vrou, geen slaevelicke banden [...].
Ick bid de Zeeusche jeught en alle ware mannen
Noyt vrouwe door bedwang in huys te willen bannen;
Sy dient niet, als een boef, gesloten in de stock*
Sy dient niet als een aep gehouden aen den block.
Denckt vry dat menigh wijf is uyt den bant gesprongen,
Om dat se veel te seer was in den bant gedwongen.
Van hier dan alle dwang: de Zeeuw is al te* vry.

*vanzelfsprekende druk

*gevangenis

*zeer
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Al wat de werelt vangt, dat valt in onse fuycken.

De Middelburgse lauwerhof
Betekende in de zomer van 1623 de verhuizing van Cats naar Dordrecht al een
aderlating voor het Zeeuwse literaire leven, nog veel meer was dat twee jaar later
het geval met het overlijden van de drukker-uitgever Jan Pietersz. van de Venne
en het daarmee gepaard gaande vertrek van zijn broer, de schilder-dichter
Adriaen, naar Den Haag. Vanaf 1618 waren de kunst- en boekhandel en de drukkerij van de nauw samenwerkende broers uitgegroeid tot een florerend bedrijf.
Het functioneerde als een echt trefpunt van Zeeuwse cultuur. Naast de meer
dan opmerkelijke debuten van Cats en Huygens bracht de firma graag royaal
uitgevoerd vaderlands propaganda- en representatiemateriaal uit, waarin het
grafisch talent van de jongste broer ten volle kon renderen. Waarmerk van het
huis waren het samengaan van woord en beeld en de bevordering van de Zeeuwse
dichtkunst. Bij monde van Mercurius, de beschermgod van schilders, dichters
en boekdrukkers, bezingt Adriaen uitvoerig de fraaie tuin van de zaak in een
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Zijn autoriteit in de materie ontleent de dichter aan de bijbel, de kerkvaders,
en moderne juridische en matrimoniale werken, waaronder prominent ‘onsen
Erasmus’, uit wiens traktaat over het huwelijk een citaat op de titelprent prijkt.
Van belang is tevens de inbreng geweest van Cats’ echtgenote Elisabeth van
Valckenburgh, aan wie het leerdicht ongetwijfeld mede zijn vaak zeer concrete
kijk op het huishouden heeft te danken. Dat huishouden is er duidelijk een van
de betere stand, met dienstpersoneel en rijke tafelen. Zowel door zijn constante
beroep op de deugd van matigheid die al dat geluk in de hand moet houden,
als door het materiële welbehagen dat het uitstraalt, herinnert Houwelick aan
het Hollandse welvaartsgevoel van Spiegel, Visscher en Hooft. Ook dat had nu
een Zeeuwse pendant gekregen:

gelijknamig gedicht als de ‘Middelburchse lauwer-hof ’, waarin bij naam genoemde Zeeuwse dichters zich rond het daar inderdaad prijkende beeldje van de
kunstzinnige handelsgod scharen. Het zijn allen medewerkers aan de Zeeusche
nachtegael, zonder twijfel de meest ambitieuze literaire onderneming van het
broederpaar. Was Cats de mentor geweest, het waren de broers die de bundel zijn
definitieve vorm verleenden en de publicatie ervan door allerlei peripetieën
loodsten. Adriaen heeft het drukken of de ‘geboorte’ van het boek zelfs op doek
vastgelegd, een unicum in de Nederlandse literatuurgeschiedenis. In de van
activiteit gonzende boek- en prentdrukkerij zien we er de beide Van de Vennes
aan het werk; onder meer Cats is er op bezoek en via een doorkijkje op de tuin
valt het Mercurius-beeldje te ontwaren (zie kleurkatern ii).
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De Zeeusche nachtegael (1623)
De Zeeusche nachtegael kende een lange voorgeschiedenis. Op zichzelf viel het
niet zo moeilijk om de dichterlijke stilzwijgendheid van de Zeeuwen, waarover
Cats zich in zijn Silenus had beklaagd, te doorbreken. De ‘kikvorsen’ wilden best
wel meezingen. Maar een overvloed aan kopij en een geruchtmakend bezoek
aan Zeeland van Hollands tiende muze, Anna Roemers – het leek wel een
staatsiebezoek! – leidden tot voortdurende vertragingen en aanpassingen van
de plannen. Vanaf het begin was het evenwel duidelijk dat het initiatief ook
gastvrijheid bood aan dichters uit het bewonderde Holland en zich niet tot de
Zeeuwse thematiek zou beperken. Huygens’ zo ‘Haagse’ Voor-hout en Costelick
mal, die aanvankelijk in de bundel zouden worden opgenomen, verschenen
uiteindelijk afzonderlijk omdat de auteur geen uitstel meer duldde. Adriaen
zelf moest het merendeel van zijn Zeeuws gekleurde bijdragen, omdat ze te
veel van één hand boden, als een aparte titel aan de Nachtegael toevoegen (het
Tafereel van sinne-mal). Het verblijf van Anna had tot nog meer nieuwe kopij
geleid. Van de bejubelde Amsterdamse zelf werden nu bovendien een dozijn
gedichten opgenomen, die overigens niet alle met haar bezoek verband hielden.
Het is tekenend voor de commerciële alertheid van de Van de Vennes dat ze het
Zeeuwse literaire leven zo dicht op de hielen zaten en uit de opzet enkele aparte
boeken konden puren. Toch zou tussen Roemers’ bezoek en de verschijning van
de Nachtegael nog een vol jaar verlopen. Een twintigtal dichters had meegewerkt.
De chique kwartobundel was het ongeduld van Anna en Huygens waard geweest. Fraaie illustraties omgeven er een rijkdom van verschillende modieuze
dichtgenres, blijkbaar catsiaans geordend in Minne-, Seden- en Hemel-sangen.
Artistieke veelzijdigheid dus voor alle behoeften en leeftijden: amoureuze, maatschappelijke en religieuze stoffen vertolkt in lofdichten en liedjes, Cupido- en
herdersstukjes, emblemata, sonnetten, elegieën, epigrammen, raadsels, samenspraken, poëticale verzen, satirische ‘grillen’, galm- of echodichten, mythologi-

sche ficties, nieuwjaarsdichten, gebeden, psalmen en godsdienstige lering. Ook
op poëticaal gebied was er een grote openheid, maar het blijft de vraag of men
zich daarvan zo bewust was: heinsiaanse verbeeldingen gaan er gepaard met
talig realisme en directe morele instructie.
De eerste katernen staan geheel in het teken van het vrouwelijk dichterschap.
Johanna Coomans leidt de bundel in en voert een rijtje welkomstdichten voor
Anna aan van onder meer Simon van Beaumont. Bij beiden had de Amsterdamse gelogeerd. Op haar beurt bedankt zij in een reeks gedichten haar vriend
Cats en de ‘Zeeuwse Poëten’. Met hun ‘meesterstuk’ leken die de kunst van de
alchemisten te hebben overtroffen:

Het gezelschap – remonstranten en contraremonstranten broederlijk bijeen –
bestond onder meer zowel uit enkele gevestigde reputaties (zoals Philibert van
Borsselen, de in Dordrecht levende en al bejaarde Abraham van der Myl, uiteraard Cats zelf en diens bewonderaars Johan de Brune en Adriaen Hoffer) als
uit een aantal debutanten, onder wie Adriaen Valerius en de zich bij dit hoge volk
in goeden doen voelende schilder Adriaen van de Venne. Tot deze laatste groep
behoorde eigenlijk ook de begaafde dichter Simon van Beaumont, stadspensionaris van Middelburg, maar Dordtenaar van geboorte. In de Nachtegael
geeft hij aan het publiek voor het eerst een door de Pléiade geïnspireerde cyclus
amoureus-klagende sonnetten en andere gedichten prijs uit zijn Leidse studententijd (Ionckheyt). Hij openbaart er zich tevens als een geestig dichter met een
galant vers over Anna’s lichaamsgewicht en een serie aan Scriverius opgedragen
navolgingen en uitbreidingen van Martialis’ epigrammen, ‘grillen’ genaamd. Zijn
versbewerking van Vergilius’ eerste ecloga of herdersdicht (Boeren-praet) baadt
in een Hollandse sfeer van Lek en Maas, logge koeien en slijkwegen. Dateert ook
zij nog uit zijn Leidse tijd? Het volledig dichtwerk van Van Beaumont (1574-1654)
zou overigens pas in 1638 in Den Haag verschijnen onder de titel Horae succisivae.
Tyts-snipperinghen.
Onder de dichters van de Nachtegael leefde sterk het besef dat de naar Dordt
geroepen Cats hun baken was geweest en nog steeds was. Dat komt bijzonder
goed tot uiting in de lange gedichten van Johanna Coomans en Johan de Brune,
die wellicht in laatste instantie aan het einde van het tweede deel zijn toegevoegd.
De eerste verbeeldt zich een luisterrijk ‘Apollo-feest’, waar de god der dichters al
zijn volgelingen verzamelt maar de Zeeuwen mist. Hij laat hen halen en een van
hen neemt bescheiden het woord. Ze willen wel dichten,
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’t zijn wonderlicker curen
Cunt ghy u Nachtegael doen soetjens tureluren
Die in sijn moeders tael roept kick, borr kick, kick kick.

Maer niemant voert ons aen! den Heynst is ons berooft,
Wy sijn een groot getal, maer hebben noch geen Hooft!
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Volgt dan de ‘benoeming’ van Cats, als ‘Vader der Poëten’. De herinnering aan
Scriverius’ promotie van Heinsius is duidelijk: ook Zeeuwen worden nu als
groep op de Helicon van de Republiek toegelaten. De lofzang van De Brune
bezingt de deugd ‘betoovert door ’t ghesangh van Catsy luyt en riet’. Hij kondigt
er zijn Emblemata of zinne-werck aan (1624).
Een kaskraker was de Zeeusche nachtegael in Zeeland niet. In Holland bleef
de bundel langer op de markt. Hij vulde het tweede deel van het in 1633 te
Amsterdam verschenen amoureus en boertig lied- en dichtboekje Hollands
nachtegaeltien en werd in zijn geheel nog drie keer herdrukt (Rotterdam 1632;
Amsterdam 1633; Amsterdam 1651). Veel belangrijker is dat het boek voor enkele
(soms nieuwe) auteurs als een springplank heeft gediend. Elk op hun manier
illustreren ze opvallende trekjes van de Zeeuwse literatuur, zoals de voorkeur
voor het samengaan van woord en beeld, de hang naar een realisme in taal en
thematiek – ‘goed rond, goed Zeeuws’ – een didactisch-moraliserende gerichtheid op de wereld van jonge volwassenen, een solide calvinistische vroomheid
en verknochtheid aan de strijd tegen Spanje.
De ‘Sinne-cunst’ van Adriaen van de Venne
Voor Cats’ illustrator was de Zeeusche nachtegael de ideale manier om de dubbele ambitie van de firma – letteren én kunst – te promoten. Het debuut van
Adriaen van de Venne (1589-1662) als dichter stond dan ook geheel in het teken
van het samengaan van woord en beeld, in zijn woorden: de ‘Sinne-cunst’. Maar
koopmansbelang werd goed ondersteund door een solide poëticale overtuiging. Die valt in de Nachtegael uitvoerig te beluisteren in zijn ‘Zeeusche meyclacht’, een geleerd gestoffeerde fantasie over een onvoldane minnaar die na
het horen van een Zeeuwse nachtegaal zichzelf terugvindt door uitvoerig de
lof van de schilderkunst te zingen. Daarbij wordt haar wezenlijke verwantschap met de dichtkunst vernuftig belicht. Het slot is een lof op Zeeland. Zo wist
de kunstenaar zich als een volwaardig dichter met een eigen geluid meteen in
de Zeeuwse letteren te legitimeren.
Dezelfde betrokkenheid vertoont het tegelijk met de Zeeusche nachtegael
verschenen en wederom fraai geïllustreerde Tafereel van sinne-mal, waarin de
dichter, zoals gezegd, de vele verzen die hij voor de verzamelbundel had geschreven wegens hun omvang en samenhang in een apart, maar niet daarvan
losstaand boek onderbracht. De ‘Middelburchse lauwer-hof ’, een combinatie
van reclame en artistieke geestdrift, fungeert er als drempeldicht. De bundel
presenteert zich als ‘Sinne-cunst’ over ‘malle’ of ‘boertige’, dit zijn licht bespot-

[Ik] houde my aen ’t ronde boerachtige snoer, dat met de pen, en penceel te
samen ghevlecht is: [...] hier wort alleen goed-rondicheydt by de handt ghenomen,
om eenvoudig te ontmonden de soete eygenschap van onse vry-borstige
inlandsche tael: (voornemelijck) op de Hollandsche en Zeeusche wijse.

Maar Van de Venne koppelt de ronde taaleenvoud graag aan spelletjes die door
de taal zelf worden aangereikt in bijvoorbeeld homoniemen (‘Kalle-mal’) en
andere dubbelzinnigheden of vormen van vernuft, die hij al in de ‘Mey-clacht’
aan de poëzie toeschreef:
Sy raet, en geeft te raen; sy denckt, en maeckt gedachten.

Simon van Beaumont noemde dat ‘open Dichte-kunst’. Dat Huygens hier in
de buurt is, blijkt duidelijk uit de eerste afdeling. In ‘Minne-mall’ presenteert
zich menig vers als een Zeeuwse variant van het malle gevrij in Voor-hout. De
dialoog leunt bovendien bij momenten bijna woordelijk aan tegen de herdersklacht waarmee Cats zijn Maechden-plicht had besloten. Kortom: als schilderdichter wist Adriaen van de Venne een eigen positie in de Zeeuwse dichtkunst
in te nemen. En ook als beeldend kunstenaar paste hij het vernuft van de ‘Sinnecunst’ toe. Vanaf het begin van de jaren twintig ging hij grisailles produceren
met soms zeer bizarre voorstellingen van bedelaars, zwervers en ander ‘laag volk’,
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telijke Zeeuwse onderwerpen. Hij bevat onder meer een samenspraak tussen
een boer, zijn liefje en haar snoevende minnaar uit de stad (het ‘Minne-mall’),
een slijperslied dat ieder het zijne geeft (gezongen op de wijze van Bredero’s
‘Boerengezelschap’), een klacht van een boer die op weg naar de markt zijn korf
met eieren laat vallen, een mosselmanslied en een reeks komisch-satirische
epigrammen (‘Neep-kluytiens’) met als slot een boerendans waarin al de gevalletjes nog eens worden opgevoerd. De gedichten verschijnen er nadrukkelijk
als het werk van een kunstenaar die de nauwe relatie tussen de zusterkunsten
bewust etaleert. Dat komt niet alleen tot uiting in de krachtige koperplaten die
de dichtstoffen raak in beeld brengen, maar ook via de groepering van de gedichten en liederen in afdelingen die telkens aan een bevriend collega-artiest zijn
opgedragen. De gegadigden zijn de aristocratische kunstenaar en Huygensvriend Jacob de Gheyn jr., de Utrechtse graveerster Magdalena van de Passe, de
graveurs Michel le Blon en Willem Jacobsz. Delff, en de glasschilder en gelegenheidsdichter Pieter van Meldert. De meesten van hen hadden al voor Van de
Venne gewerkt. Bovendien huldigt de ‘Voor-reden’ een taalrealistische poëtica,
die zich met een duidelijke herinnering aan Bredero op de schilderkunst beroept
(zie p. 212):

die hij met behulp van vaak dubbelzinnige tekstbandjes van ‘sin’ voorzag. Zo
prijkt het homonieme opschrift All arm (‘allemaal arm’ en ‘te wapen’) onder
een schrijnend-grappige voorstelling van vechtende bedelaars. Het schilderen
van onaanzienlijke, triviale en zelfs verwerpelijke onderwerpen – in de oudheid
rhyparographia genoemd – werd op deze wijze een waarmerk van Van de Vennes
geliefde huisproduct: de ‘Sinne-cunst’.
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Johan de Brune de oude
Van een geheel andere intellectuele signatuur, maar een even groot promotor
en ontginner van de moedertaal was de Middelburgse jurist Johan de Brune
(1588-1658). Via een plichtsgetrouwe loopbaan in de ambtenarij zou hij het in
1649 tot raadpensionaris van Zeeland brengen. Voordat hij, met een diepe buiging naar Cats, voor de Nachtegael onder meer een serie raadselepigrammen
dichtte, had hij zich al gemanifesteerd als een nauwgezet hervormd bijbelgeleerde. Direct uit het Hebreeuws vertaalde hij de Proverbia of de spreucken van
Salomon – spreekwoorden vormen in zijn werk een rode draad – veel later gevolgd door een uit respect voor de letter rijmloos gehouden omzetting van de
psalmen (1644) en het Hooglied (1647).
Als maatschappelijk georiënteerd humanist en vroom calvinist pleitte hij
voor een stabiel staatsbestel, waarvan religie en justitie de grondslag en de legitimatie moesten vormen. De politieke en godsdienstige onrust van de voorbije woelige jaren was aan deze milde en bedachtzame contraremonstrant niet
besteed, getuige De grond-steenen van een vaste regieringe (1621). Het traktaat
kondigt door zijn losse en associatieve vertoogtrant De Brunes talent en voorliefde aan voor het essay, (enigszins) in de stijl van Montaigne, een genre dat
hij in de Nederlandse literatuur zou introduceren met zijn Emblemata of zinnewerck (1624). De prozastukken die hij in deze bundel op de traditionele embleemversjes liet volgen, zijn, anders dan in het genre vaak het geval was, niet
louter een aaneenrijging van bijkomende, toelichtende citaten, een werkwijze
die hij smalend toeschreef aan ‘copyiësten die manneken naer manneken naerdrucken’. Ze dragen integendeel het gehele boek. Dat werd op de Middelburgse
persen van Hans van der Hellen meteen voor een Amsterdamse uitgever gedrukt. Voor de tekeningen van Adriaen van de Venne werd een ploeg van graveurs met klasse aangesproken. Het ging dus kennelijk om een meer dan lokale
onderneming. Maar een groot succes was de bundel niet. Hij kon zich in geen
enkel opzicht meten met Cats’ werken. De zogenaamde tweede druk van 1636
is een titeleditie van de resterende exemplaren van de eerste uitgave. In 1661
zouden de Amsterdammers Schipper – uitgever van Cats’ verzameld werk – en
Latham nog wel met een nieuwe editie voor de dag komen.
De Brune was zich als emblematicus van zijn ‘onghemeen’ (ongebruikelijk)
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schrijven goed bewust. Hij was er tevens van overtuigd dat hij met zijn stilistisch verzorgd proza op een bijzondere wijze de ontvoogding en de mogelijkheden van de Nederlandse taal diende. Veel minder traditioneel dan die van
Cats zijn ook zijn embleemstoffen. Fraai uitgebeeld door Van de Venne zijn ze
vaak direct gegrepen uit de leefstijl en de ontspanningscultuur van de jongere
burgerij. Mede daardoor lijkt dit embleemboek als geen ander toegang te verlenen tot het zeventiende-eeuwse leven en sleutels aan te reiken voor de interpretatie van de volgens velen verhulde moraliserende bedoelingen van de
‘realistische’ schilderkunst van de Gouden Eeuw, die graag dezelfde onderwerpen behandelde. Maar het volle gewicht valt toch op de essays, die niet alleen
het gedrag van de jeugd hekelen maar, vaak fel contrasterend met de gravures,
ook de belangen van de res publica bestrijken en de verhouding tot God van
maatschappij en individu. De platen geven de aanzet tot een wendbare, met
citaten verrijkte en gevarieerde uiteenzetting, waarbij de auteur soeverein zijn
verrassende weg gaat. Opvallend zijn de talrijke en vaak lange versvertalingen
uit Ronsard mét een weergave van de grondtekst, waarbij De Brune zich als
een echt essayist expliciet door zijn lezers als vertaler laat evalueren.
Prominenter nog, maar minder opvallend tussen de andere Latijnse citaten, is
de aanwezigheid van de oude Julius Caesar Scaliger (1484-1558), wiens nagenoeg
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‘Realistische’ prent naar Adriaen van de Venne uit Johan de Brune, Emblemata of zinne-werck
(1624): de slaapkamer van een lusteloze en luie vrouw.
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onbekend gebleven gedichtenverzameling Epidorpides (Nagerechten) hij op een
analoge manier hanteert. Op de échte inzet van de Emblemata – het herstel van
land en individu door een in de praktijk gebracht hervormd geloof – hebben
deze ‘katholieke’ Neolatijnse teksten een stempel gedrukt. De Brune had ze in
de editie-1573 van Scaliger jr. in Leiden leren kennen. De ernst van deze doelstelling heeft de auteur evenwel niet belet om de tekortkomingen van zijn omgeving vaak humoristisch en met veel taalplezier te hekelen, of het nu ging om
politieke nestbevuilers, dronken beursstudenten, druk twistende predikanten
of al te strikte sabbattisten (nalevers van de zaterdagsrust). Van deze combinatie van oprechte morele verontwaardiging en satirisch vernuft had hij ook al
blijk gegeven in zijn bewonderend opdrachtgedicht aan de Middelburgse editie
van Huygens’ Costelick mal en Voor-hout (1622), de bundel die zo nauw met
het Zeeuwse literaire leven was verweven en die, zoals gezegd, ook de schilderdichter van het Sinne-mal had bekoord.
Zijn hoogtepunt als prozaïst zou De Brune pas in de jaren 1657-1660 bereiken
met Het bancket-werck van goede gedachten; de poëzie wordt er categorisch als
ijdele versiering verworpen. Daaraan waren nog twee werken in de stijl van de
embleemessays – dus nog opgesierd met verzen – voorafgegaan. Siel-gerechten
(1632; herdrukken 1643, 1660) biedt stukken die aansluiten bij bijbelteksten.
Nieuwe wyn in oude le’er-zacken (1636) is een thematisch geordende verzameling spreekwoordencommentaren in de trant van Erasmus’ Adagia, waarbij de
aandacht, in tegenstelling tot die van de Rotterdammer, in de eerste plaats uitgaat
naar de zedelijke strekking van de spreuken. Het adjectief Nieuwe betekent dat
De Brune de spreekwoorden zelf berijmde. Hij vond ze vooral in een driedelige
internationale verzameling van Janus Gruterus (Florilegium ethico-politicum,
1610-1612). De traditionele humanistische belangstelling voor het genre had
inmiddels in de vorm van vermakelijke emblemen in Cats’ Spiegel vanden ouden
ende nieuwen tijdt (1632) een nieuwe vlucht genomen.
Adriaen Hoffer
Als medewerker van de Zeeusche nachtegael was de Zierikzeese regent Adrianus
Hofferus (1589-1644) geen literaire nieuwkomer. Al in 1609 zag hij, als twintigjarige, toe op het drukken van de eersteling van zijn stadgenoot, de predikant
Godfried Udemans (Christelijcke bedenckingen, die een geloovige siele dagelijcx
behoort te betrachten), een geschrift dat hij daarenboven inleidde met een cyclus
van zeven vrome sonnetten op de dagen van de week. Vanaf het begin blijkt
dus Hoffers engagement voor de innerlijke doorleving van de gereformeerde
leer. Hij situeert zich niet alleen hierdoor in de nabijheid van de vrome, piëtistische De Brune, maar ook als magistraat en geleerd literator van de Leidse
stempel, schrijvend in dienst van de opbouw van het burgerlijk en geestelijk

hoe ongerijmt de nopen*
En malle grillen* sijn, of ander brabbelingh
Verstaet ons Hoffer wel.

*synoniemen voor epigrammen

Zal deze uitval tegen de dartele epigramkunst en ‘boerterij en Martiaelschen
schamp’ (geschimp à la Martialis) meer bedoeld zijn geweest als een compliment
voor de dichter dan als een principiële afwijzing van een genre, het neemt niet
weg dat juist in de Zeeusche nachtegael zelfs Cats zich aan het schrijven van
‘nopen’ had begeven en Scriverius er de adressaat was van een reeks ‘grillen’
van Simon van Beaumont. Het lijkt erop dat in de jaren na het Bestand de
dichtkunst in het gestrenge Zeeland meer en meer een religieuze bestaansreden ging krijgen; of om uit hetzelfde vers van Scriverius te citeren: ‘De Godsdienst is het Wit [doel]’.
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leven. Wat hem echter van zijn Middelburgse collega onderscheidt, is het feit
dat zijn godsdienstig engagement zich heeft afgespeeld binnen een netwerk dat,
met het oog op een allesomvattende heiliging van leven en wereld, programmatisch onderbouwde acties ondernam. Met de grondleggers van deze beweging
– de zogenaamde Nadere Reformatie – was Hoffers leven intiem verweven.
Benevens zijn diepe vriendschap met Udemans waren er de nauwe familiebanden met de vermaarde gebroeders Teellinck, zijn ooms. Voor dat milieu
schreef de dichter drempeldichten en andere gelegenheidsteksten. De predikant
Willem Teellinck, succesvol auteur van tientallen en tientallen boeken, werd
trouwens ook gehuldigd in het vrome derde deel van de Nachtegael met gedichten van Cats en De Brune, naar aanleiding van zijn jeremiade Balsem Gileads
voor Zions wonde (1622). De diepe verontwaardiging en deernis over het verval
van geloof en zeden die uit dit boek opklinken, bewogen ook de Zeeuwse literaire moralisten.
Hoffer liet zich in de Zeeusche nachtegael met meer dan dertig bijdragen
kennen als godsdienstig dichter en zedenverbeterend emblematicus. Al deze
stukken nam hij later, meestal omgewerkt, op in zijn Nederduytsche poëmata
(1635), een lijvige kwarto van vierhonderd pagina’s voorafgegaan door niet
minder dan negentien lofdichten, uitgegeven in Amsterdam en fraai geïllustreerd door Crispijn de Passe ii. Geen kleinigheid dus, maar de zelfbewuste
manifestatie als dichter van een welgesteld en alom geacht regent, die zijn publiek met zijn verzameld werk wilde beleren en vermaken. Opmerkelijk is de
nadruk waarmee de drempeldichters de ernstige strekking van de bundel in
het licht zetten. ‘Geen liet van Amarillis / Geen Melibeus vier,’ noteert Cats, en bij
het lofdicht van Scriverius valt het zelfs moeilijk om niet aan bepaalde auteurs
zoals Roemer Visscher te denken:
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Slechts een twintigtal van de vele emblemen uit de bundel werd van platen
voorzien, maar die zijn zeer opmerkelijk. De meeste ervan bevatten topografische afbeeldingen van Zierikzee en omgeving. Daarmee voltooide De Passe
consequent en concreet de trend van het suggestieve lokale realisme dat al
aanwezig was in Van de Vennes prenten voor de bundels van Cats en De Brune.
Of deze emblematische illustraties teruggaan op werk dat zich in de aanzienlijke
kunstcollectie van Hoffer bevond, valt niet meer te achterhalen.
De bundel bevat ten slotte ook vaderlandse poëzie in het Latijn en het
Nederlands over de belangrijke militaire gebeurtenissen die zich na het hervatten van de oorlog in het nabije Brabant afspeelden. Mét De Brune en menig
ander Zeeuws auteur was Hoffer, hoezeer hij ook na de woelige bestandsjaren
op het herstel van de binnenlandse vrede was gesteld, voluit voorstander van
voortzetting van de oorlog. Deze visie deelde hij met de andere Zeeuwse dichter
wiens faam op dit terrein spreekwoordelijk is geworden: Adriaen Valerius.
Adriaen Valerius
Aan de Zeeusche nachtegael heeft de Veerse notabele en rederijker Adriaen
Valerius (circa 1575-1625) slechts met één gedicht bijgedragen: een ochtendlijke
lofzang op de natuur – in het bijzonder de lokale vogelfauna – en haar Schepper.
Het eindigt met een enthousiast compliment voor de dichtende mannen en
vrouwen bij wie hij nu aansluiting had gevonden: ook voor hen was de eer van
God en zijn Woord het streefdoel. Uit die Nachtegael zal hij enkele keren citeren
in zijn Nederlandtsche gedenck-clanck (1626), een op last van zijn erfgenamen
te Haarlem gedrukte geschiedenis van de vrijheidsstrijd, doorweven en opgeluisterd met zesenzeventig liederen, die op drie na alle van zijn hand waren.
De uitvoering is luxueus, met zangnoten en tabulatuur voor luit en citer en
verschillende allegorische prenten.
Ook tijdens het Bestand was in Holland het drukken van goedkoop uitgevoerde geuzenliedboeken met steeds aanwassende inhoud voortgegaan. Het
repertoire – met het oog op het vaderlands historisch geheugen chronologisch
gerangschikt – bleef op deze manier toegankelijk voor sociaal brede lagen van
de bevolking. Het schijnt vooral door oudere mensen te zijn gezongen, terwijl
het genre mede onder invloed van de binnenlandse ideologische twisten steeds
meer een exclusief calvinistische aangelegenheid werd. De zorg om ook de jeugd
voor het nog steeds actuele verleden te interesseren gaf aanleiding tot nieuwe
initiatieven. Zo had de historicus Pieter Bor in 1617 van zijn op dat moment
nog lopende geschiedenis van de opstand een zeer samenvattende versie in
‘liedekens’ gemaakt voor vrouwen en jongeren, gemakkelijk te zingen op psalmmelodieën (Den oorspronck, begin ende aenvanck der Nederlandtscher oorlogen).
De opzet lag in de lijn van de Spiegel der jeught (1614), een zeer vaak herdrukt

Rederijkers
Ook na 1620 bleef in Zeeland het verzet tegen de rederijkerskamers vanwege
de overheid krachtiger dan elders. De argwaan werd sterk aangezwengeld
door de kerk. Anderzijds suggereren de talrijke verboden dat de gilden nog op
vele plaatsen actief waren. In steden als Middelburg, Vlissingen en Veere konden zij gemakkelijker worden gecontroleerd en genoten ze zelfs bescherming.
Kamers uit deze steden namen deel aan wedstrijden in Amsterdam (1624) en
Haarlem (1629). Individuele Zeeuwse rederijkers, zoals de Middelburgse bakker
Hendrick van Cannenburgh, doken vooral op als felle anti-Spaanse en antikatholieke pamfletdichters. Aan deze vorm van opiniëring mochten zij wél
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(school)boekje, dat in de vorm van een samenspraak tussen een vader en een
zoon de oorlog vertelde en met graagte de wreedheden van de Spanjaarden
beschreef. Ook Valerius wilde de schooljeugd ‘in het hart griffen’ wat de Spanjaarden aan hun ouders en grootouders hadden aangedaan. En de oorlog was inmiddels hervat!
De fraaie titel Gedenck-clanck lijkt vooral op de muzikale aspecten van het
boek te wijzen. Maar de bundel, die zich duidelijk in de traditie van het geuzenliedboek situeert, maakt in de eerste plaats van een ‘geschiedenis in liederen’ een
heus geschiedverhaal. Dat is opgevat als een in bijbelse termen beleefd getuigenis van Gods bescherming die voortvloeit uit de harmonie tussen overheid, kerk
en volk. Het drijft op een weelde van citaten en spreuken uit de Neolatijnse,
Franse en contemporaine Nederlandse literatuur. De liederen geven vooral
stem aan de emoties die Valerius bij het grote vaderlandse verhaal wil opwekken. Ze zijn in de moderne stijl gedicht en meestal getoonzet op de toen goed
in het oor liggende modieuze Franse dansmuziek. Maar de dichter weet zich
volledig in de situatie van het verleden in te leven. Gedenck-clanck verhoudt zich
tot de geuzenliedboekjes als de nieuwe moderne Amsterdamse liedboeken van
het begin van de eeuw tot de ouderwetse bundels. Hoe up-to-date het er ook
uitzag, het dure boek van een overleden auteur uit de rand van het literaire
circuit was geen succes. Echt bijval zou het pas krijgen vanaf het einde van de
negentiende eeuw, toen het vaderlands gevoel het fraaie drukwerk met zijn
handige muzieknotatie gretig annexeerde. Dat bracht met zich mee dat vele nu
‘klassiek’ geworden nummers van de geuzenpoëzie niet uit het Geuzenliedboek,
maar uit de Gedenck-clanck stammen.
Valerius was een actief bestuurslid van de in 1608 heropgestarte Veerse rederijkerskamer Missus Scholieren, maar van zijn werkzaamheden als gildebroeder
is nauwelijks iets zichtbaar gebleven. Met het nieuwe staatsbestel en het strikte
geloof waren op de eilanden de kamers niet verdwenen, al floreerden zij er niet
als in Holland.
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bijdragen. Van het drukken en het spelen van toneel was daarentegen amper
sprake, evenmin als van lokale liedboekjes, waarmee de Hollandse drukkers
zo graag voor de dag kwamen. De bezwaren tegen het toneel, het religieuze en
het profane, waren legio. Zo heerste er niet alleen een groot wantrouwen tegen
kerkelijk niet-geautoriseerde vormen van schrift- en geloofsuitleg die het kerkelijk monopolie op geestelijk onderwijs konden aantasten, maar vreesde men
tevens de gedragsontsporingen die zich naar aanleiding van meer wereldse opvoeringen voordeden. Die stonden de christelijke hervorming van de maatschappij zonder meer in de weg.
In het cultuurcentrum Middelburg draaiden de rederijkers goed mee. Niet
als marktleiders weliswaar, maar ook niet maatschappelijk gemarginaliseerd.
Het rederijkersmilieu vertoonde er, net als in Haarlem bijvoorbeeld, probleemloos een opvallende sociale heterogeniteit: het kon rekenen op de actieve belangstelling en medewerking van de aristocratie. Aan de literair ambitieuze en
‘moderne’ Zeeusche nachtegael werkten ten minste vijf auteurs mee die bij een
kamer waren betrokken of dat zouden worden.
Slechts enkele rederijkersevenementen uit deze periode vragen om enige
aandacht. In juli 1641 organiseerde de Vlissingse kamer van de Blaeu Acolye
onder leiding van Vincent Matthijsz. een grote dichtwedstrijd, waaraan vierentwintig kamers – onder hen achttien Hollandse! – deelnamen. Er was een
intocht en een allegorisch ‘Welcom-spel’, waarin een zich tegelijk defensief en
assertief opstellende Retorica onder meer hulde brengt aan Jeronimus van der
Voort, de Antwerpse rederijker die in 1589 naar Vlissingen was gevlucht en wiens
stichtelijk dichtwerk Het heerlick bewijs van des menschen ellende en miserie nog
in 1638 in Middelburg was herdrukt. De concoursteksten en het spel werden in
1642 door Matthijsz. uitgegeven onder de titel Vlissings redens-lusthof. Het
voorwoord onderstreept de godsdienstige, stichtelijke en tijdverdrijvende eigenschappen van de ‘konst’, waaraan een indrukwekkend gezelschap wordt gekoppeld: Marot, Datheen, Utenhove, Aldegonde, Houwaert, Heinsius, Cats, Huygens
en De Brune. Allen calvinisten of, zoals Houwaert, protestantiserend. Geen
Vondel dus, noch Hooft. De antwoorden op de hoofdvraag – ‘Wat oeff ’ningh is
elck best, en noodighst voor ’t gemeen?’ – hebben alle een godsdienstig-morele
strekking. Ook daarmee sluit het Vlissingse feest mooi aan bij de thematiek
van de Hollandse kamers.
Namens de Middelburgse kamer Bloemken Jesse trad op deze wedstrijd de
jonge Samuel Bollaert aan, die het later tot factor van zijn kamer zou brengen.
Met zijn pamflet Munsters kleuter-spaen zou hij zich in de jaren veertig namens
de Zeeuwen tegen de vredesonderhandelingen met Spanje verzetten. Rond
1650 – het rederijkerstoneel was toen nagenoeg uit Zeeland verdwenen – vertolkte hij de strijdhaftige vaderlandse ideologie zelfs in een historiespel over
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de opstand van zevenduizend (!) verzen en met zestig spelers, een warm ontvangen drama waarin de executie van Egmond en Hoorne aangrijpend werd
afgebeeld en dat jarenlang in de stad werd opgevoerd. ’t Nederlantsche treurspel synde de verkrachte Belgica haalde in verkorte vorm de drukpers in 1669,
acht jaar nadat de Vlissingse rederijker Joos Claerbout een herdenkingsspel
op het beleg van Middelburg had gepubliceerd. Als gerespecteerd rederijker
zette Bollaert zich in voor interne hervormingen van het gilde en slaagde erin
om de driemaandelijkse competitieve letteroefeningen nieuw leven in te blazen.
Deze zorg voor kwaliteit bracht hem ertoe om in 1649 een dichtprijsvraag te
organiseren met als thema de neergang van de ‘const’. Winnaar werd de schoolmeester Johannes de Swaeff, ooit huisleraar van Cats’ kinderen en medewerker
aan de Zeeusche nachtegael, die sindsdien als intellectueel publicist aan de weg
had getimmerd. Zijn antwoord vertolkte een klassieke, elitaire opvatting van
de rederijkerskunst, niet alleen gebaseerd op de kennis van taal- en spraakkunst,
maar tevens op grondige kennis van de geschiedenis, de natuurfilosofie, de
ethiek en de theologie. De prijsantwoorden hebben de pers echter nooit bereikt.
Het relatieve succes van de Zeeuwse rederijkers hangt uiteraard samen met
de manier waarop de oude en nieuwe kamers zich in de nieuwe ‘gereformeerde’
samenleving hadden geïntegreerd. Dat blijkt niet alleen uit hun politieke loyaliteit, maar ook uit hun ijver om in de geest van de Nadere Reformatie de godsdienst tot de wezenlijke drijfkracht van het individuele leven en de maatschappij te maken. Een kamerbroeder die zich individueel duidelijk in dienst stelde
van het Zeeuws piëtisme, was de Veerse horlogemaker Cornelis Udemans, neef
van de predikant en naar eigen zeggen ‘goet ront, goet Zeeuws en slecht [eenvoudig] poëet’. Zijn eerste grote publicatie De waekende oog, een lang leerdicht
over de dood in catsiaanse alexandrijnen (Den Haag 1643), biedt daarvan een
opmerkelijk getuigenis. Aan het einde is nog een flinke reeks niet-geïllustreerde
Emblemata ofte sinne-dichten op diversche gelegentheden toegevoegd. In feite gaat
het om de vroegste Nederlandse versbewerking van de Occasional meditations
(1630-1631) van de in de Republiek zeer bewonderde Engelse piëtist Joseph
Hall. Diens gelegenheidsmeditaties werden op deze wijze opgenomen in een in
Nederland sterk staand genre, de emblematiek. Onder meer door toedoen van
Cats en Lodenstein zouden de ‘invallende gedachten bij voorvallende gelegenheden’ in de jaren vijftig en daarna een geliefde tekstsoort worden, waarin de
emblematiek een soort geestelijke oefening werd en expressie gaf aan de persoonlijke piëtistische vroomheid (zie p. 000). Het merendeel van Udemans’ vele
rijmwerken heeft na 1650 het licht gezien.
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‘Particuliere’ dichters
Twee dichters zijn binnen de Zeeuwse context enigszins particulier te noemen.
Beiden waren ze werkzaam in cultureel excentrische gebieden als ZeeuwsVlaanderen en Tholen.
Dat Petrus Hondius, predikant te Terneuzen, jeugdvriend van Heinsius en
een goede bekende van Cats, niet in de Zeeusche nachtegael voorkomt, heeft
wellicht alleen te maken met zijn overlijden in 1621. Zijn intellectueel, sociaal en
ideologisch profiel deelde hij met vele van zijn Zeeuwse collega’s: hij was begiftigd met een solide, in zijn Leidse studietijd verankerde geleerdheid, verkeerde
met de hogere burgerij, was strijdbaar hervormd en was diep afkerig van Spanje en het katholicisme. Anderzijds nam hij als dichter van een in menig opzicht ongewoon dichtwerk een aparte positie in. Het onderwerp ervan is een
buitenplaats. De titel Moufe-schans dat is, de soeticheydt des buyten-levens,
vergeselschapt met de boucken (Leiden 1621) slaat op een versterking die in 1583
door Duitse huurtroepen (moffen) nabij Terneuzen tegen de Spanjaarden was
opgeworpen. Deze was door de dichter, die bij de eigenaar inwoonde, tot een
landhoeve met een buitengewoon rijke pronk- en verzameltuin uitgebouwd.
Kennelijk was de Leidse hortus botanicus zijn voorbeeld. Hondius genoot een
grote roem als plantkundige. Hij correspondeerde met vele collega’s en ontving
planten uit alle delen van de wereld, die hij vaak met succes kon kweken. Zelfs
prins Maurits, naar wie hij een soort waterkers noemde, kwam de tuin een
paar keer bezoeken. De lusten die aan deze hofplaats vielen te beleven, waren
het verzamelen, het beschrijven en het experimenteren.
De ellenlange, meer dan zestienduizend verzen tellende Moufe-schans – geen
Nederlands hofdicht is langer – is de uitbreiding van een ongeveer zeven keer
kortere versie die in 1618 was verschenen. Opvallend zijn de sterk autobiografische invalshoek en de nadruk op het beschrijven. Moralisatie en symbolische
uitleg komen verhoudingsgewijs weinig voor. De vijfde afdeling, over de geneeskruiden, fungeert als een echte huisapotheek, wat uniek is in de WestEuropese buitenlevenliteratuur. Maar pas geheel apart is de schrijftrant: in
Moufe-schans vallen vrijwel geen echo’s van andere bekende teksten te beluisteren, dus van imitatio is geen sprake. Zou het dat zijn wat Hondius met ‘den
ongewoonen clanck’ van zijn viervoetige trocheeën bedoelt? In elk geval heeft
dit ongebruikelijke dichtwerk, dat de beschrijving van het buitengoed met de
lof van het landleven combineert, de mogelijkheden van het genre verbreed.
De laatste drie delen of ongeveer veertig procent van het boek wijdt de dichter
op zijn persoonlijke manier aan de verschillende wetenschapsgebieden, de menselijke staat, de geschiedenis – over de opstand wilde hij nog een boek schrijven –, zijn rariteitenkabinet, zijn zeer gedocumenteerde tochten in de omgeving,
zijn geloofsbeleving, het slechte gedrag van de Leidse studenten, enzovoort.

Lijkt hij op deze wijze wat meer aan te sluiten bij de vrome en vaderlandslievende Zeeuwse moralisten, ook in zijn persoonlijk optreden was deze erudiete plattelandsdominee met zijn obsessionele afkeer van kaas en zijn verbod
aan kinderen en zwangere vrouwen om zijn tuin te betreden een nogal zonderlinge figuur. Met deze laatste maatregel, die was ingegeven door de angst dat
deze vrouwen door hun grillen in het wilde weg bloemen zouden plukken,
was Cats het in zijn Houwelick absoluut niet eens. ‘De Hont’ vond hij hier wat
al ‘te honts’! De humoristische noot waarmee hij zijn ongenoegen verzacht, is
veelzeggend:

Dat de predikant ook al door zijn tijdgenoten als een wat aparte vrijgezel werd
beschouwd, lijkt hiermee afdoende bevestigd. Maar als hij de humanistische
traditie van de ‘tuinwetten’ varieert, die, zoals Lipsius het leerde, vooral de beschaafde ruimte wil creëren voor muzen en gratiën, bewaakt Hondius zijn hoven
vanuit een wachttoren die toch veel van een Zeeuwse preekstoel heeft: leren en
God eren is de boodschap. De tuin is een oord van kennis én vroomheid. Moufeschans is geschreven toen het goed al was vervallen en de auteur zich tevredenstelde met een kleine binnentuin in Terneuzen. Het onderwerp van het hofdicht
behoorde niet meer tot de bestaande werkelijkheid.
Een afzijdig en atypisch auteur was de geleerde Zierikzeese stadsarts Cornelis
Liens (1580-1636), die zich naderhand als drost en baljuw vestigde op het kasteel
van Sint-Maartensdijk (Tholen), zijn geboortehuis. Hij had in Padua gestudeerd
en hield er inzake godsdienst in de ogen van de dominante calvinisten nogal
‘verlichte’ denkbeelden op na. Zo hield hij de doopsgezinden de hand boven
het hoofd. Door zijn bewondering voor de Oranjes stond zijn vaderlandsliefde evenwel buiten kijf. Aan het enige literaire werk dat hij heeft geschreven,
lijkt hij vooral op zijn ziekbed te hebben gewerkt. Bij testament verplichtte hij
zijn erfgenamen zijn driedelig filosofisch leerdicht Kleyne werelt te publiceren.
Dat gebeurde pas in 1655 bij de bekende Amsterdamse uitgever Jan Janssen,
bijna twintig jaar na zijn dood en zonder lofdichten. Het derde deel bereikte
zelfs nooit de pers. Het eerste handelt over de oorzaken van de liefde met beschouwingen over onder meer de erfelijkheid, het fenomeen van de verliefdheid, de schoonheid, enzovoort. Deel twee is een behandeling van en een kritiek
op een groot aantal theorieën over het ontstaan en de natuur van de ziel. Het
loopt uit in een beschouwing van de mens als een mikrokosmos waarin het
heelal zich weerspiegelt: het stelsel waaraan het boek zijn titel ontleent.
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Maer, Hondi, lieve vrient, ick wil het u vergeven,
Ten was u niet bekent hoe dat’et is te leven
Met een die haren man gewenste kinders baert.
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Heeft dit dichtwerk wellicht in de eerste plaats vanwege zijn stilistische extravagantie en slechte verstaanbaarheid geen geschiedenis gemaakt, het blijft
een bijzondere getuigenis van literaire cultuur buiten de bekende netwerken.
Liens combineert zijn moeilijke taalgebruik – dat van Spiegel en Du Bartas lijkt
er af en toe eenvoudig bij! – met een ‘onbeheerste’ toepassing van de geaffecteerde stijlvormen en de poëtica van gezochte duisterheid die toen in de moderne
literaturen opgang maakten. Met ‘Zeeuwse rondheid’, zelfs niet met die van
Van de Venne, hebben vreemde purismen als ‘peer-vier-vlamme’ (piramide),
‘man-meer dry’ (magister) of ‘voeters’ (lakeien) niets meer te maken. Liens’ grote
en kennelijk meer dan repertoriale vertrouwdheid met de moderne letteren
valt vooral op met betrekking tot de Italiaanse pastorale dichtkunst en de eigentijdse Nederlandse literatoren. De voor de Zeeuwen zo belangrijke Huygens prijst
hij in de stijl van Heinsius de Olympus op:
Ik wende my tot dy hoofs-Constantyn doorsocht.
Eel ridder, hemelgeest, Minervae rechte soone,
Kleyn-neve van Iupyn, (Son) Phoebi laure-croone,
By Pallas voor-gheteelt, aen Venus borst ghevoed.
Geleert door blond’ Apol, gekruynt met Daphnes-hoet.
Groot-werelts eerste-prins wyse-eensaem-raet. Secreten
U ziel-juwele-kas trouw’-waerster veyl mach weten.

In de laatste regels – een verwijzing naar Huygens als secretaris van de prins van
Oranje – poogt hij de bewonderde Constantijn zelfs na te doen. De stijl van het
door Cats gepromote godenkind Huygens was intussen een begrip geworden.

Constantijn Huygens
Cats’ inspanningen om twee grote gedichten van een nog onbekende Haagse
dichter bij Van de Venne gepubliceerd te krijgen, waren in de eerste plaats een
erkenning van kwaliteit. De lichte en geestige poëzie van Constantijn Huygens,
waar het scherpzinnige taalplezier van afspatte, wilde hij maar al te graag als
prikkelend voorbeeld aan de Zeeuwse dichters presenteren. Ook dat was een
manier om literair Zeeland aan Holland te koppelen. In een van de twee drempeldichten die Cats voor de uitgave van Huygens’ Voor-hout en Costelick mal
schreef, introduceerde hij de jonge Hagenaar als een ‘niewe Swaen met onghemeene pennen’, een ontdekking dus. De nieuwe dichter was zoon van een der
secretarissen van de Raad van State en zelf een aankomend diplomaat. Ook
maatschappelijk was hij de gelijke van de dichtende Zeeuwse regenten.
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Huygens (1596-1687) belichaamde het ideaal van de veelzijdig ontwikkelde
en wellevende burger dat in hoge ambtelijke kringen van de Republiek werd
gecultiveerd. Snel van geest en muzikaal zeer begaafd was hij bij uitstek ontvankelijk geweest voor de verlichte pedagogische opvoeding die hij eerst van
zijn eigen vader en later van privéleraren had gekregen en die hem had voorbestemd om een belangrijk staatsambt te bekleden. Hij had hoffelijke savoirvivre leren paren aan calvinistische soberheid en plichtsgevoel en al vroeg was
hij getraind in intellectuele en kunstzinnige vaardigheden die hem een aantrekkelijke deelgenoot aan het beschaafde sociale verkeer maakten. Het uitwisselen van geestrijke gelegenheidsverzen, zoals dat in de humanistische traditie
gebruik was, hoorde daarbij. Binnen milieus van geletterden die zich thuis
voelden in de internationale, klassiek gefundeerde Republiek der Letteren schreef
men die in het Neolatijn. Aan het stadhouderlijk hof en in de daaraan gelieerde
internationaal gerichte kring bediende men zich meest van het Frans. Maar
ook daar was onder de Nederlanders de eigen taal inmiddels een graag benut
instrument om zich geestrijk uit te drukken. Huygens kreeg al heel jong een
grondige retorische scholing in het schrijven van Neolatijnse poëzie, die zijn
vader trots liet lezen aan bevriende litterati. Hij verwierf een grote kennis van
moderne talen en leerde zich met – overdacht – soepel gemak overal bewegen.
Die kwaliteiten perfectioneerde hij in de tijd waarin hij als ambassadesecretaris
in Italië (1620) en in Engeland (driemaal in 1621-1623) verbleef. Via Londense
contacten werd bovendien zijn natuurwetenschappelijke interesse gevoed. Ook
deze zou in zijn poëzie een neerslag vinden.
In 1625 benoemd tot secretaris van Frederik Hendrik, zou Huygens zich zijn
hele lange leven in dienst stellen van de Oranjedynastie. Hij ontwikkelde zich
daarbij niet alleen tot de meest kosmopolitische dichter van de zeventiendeeeuwse Nederlandse letterkunde, maar ook tot componist en kenner van eigentijdse muziek en schilderkunst. In het grootste deel van zijn omvangrijke literaire
oeuvre – dat een sterk privékarakter had – koos hij voor zijn moedertaal; later
zou hij zeggen dat daaraan in het hart van de dichter de eerste plaats toekwam.
Maar hij schreef –afhankelijk van voor wie ze bestemd waren – ook meer dan
tweeduizend Latijnse verzen, naast poëzie in het Frans, Engels, Spaans en Duits.
Daarnaast kennen we meer dan zevenduizend ambtelijke en persoonlijke
brieven van hem, een deel van een veel omvangrijker correspondentie. Van geen
andere zeventiende-eeuwse dichter weten we zoveel als van Huygens. Maar
anders dan de didacticus Cats schreef hij voor een kleine kring van geletterde
fijnproevers, die zijn ideaal van stilistische beknoptheid en scherpzinnige bewoording deelden, een ideaal dat aansloot bij de zogenaamde Laconische stijl
van een klassieke (punt)dichter als Martialis. Kernachtige zegging moest in
Huygens’ ogen ook altijd een kernachtige gedachte uitdrukken, en wel zo dat

‘Voet-maet, Rijm en Reden’ (metrum, rijm en gedachterijkdom) ongedwongen
samengingen. Om de dichter in zijn onverwachte gedachtesprongen te kunnen
volgen, moesten zijn lezers bereid zijn tot intellectuele concentratie. Of zoals
Cats het aanbeval:
Hier moet de Leser doen, ghelijck de kiekens drincken,
Dat is, op yder woort een ruyme wijle dincken*;
Hier moet de Leser doen, ghelijck het schaepjen eet,
Dat nimmermeer en swelcht*, als nae den derden beet.
Roupt yemant onder dies: Het schrift is al te duyster.
Ick roupe wederom: Het is sijn rechte luister.

*denken
*doorslikt
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Huygens, de nieuwe zwaan
De titels van de in december 1622 gelijktijdig verschenen gedichten kondigden
werk aan van een erudiet dichter in – toen nog tijdelijke – staatsdienst: Batava
Tempe, dat is ’tVoor-hout van ’sGraven-hage en Kerkuraia mastix, Satyra. Dat is,
’tCostelick mal, in beide gevallen met de zelfbewuste toevoeging: ‘Door Constantin Huygens, Secretaris der Ghesanten van de Groot-moghende Heeren
Staten Generaal der Vereenichde Nederlanden, jeghenwoordelick by den Coninck
van groot Britaignen’. Voor-hout was een lofdicht met vrolijk-satirische trekjes
op de Haagse lindelaan waaraan Huygens’ ouderlijk huis stond. De iets jongere
satire Costelick mal, opgedragen aan Cats, spotte met de dwaasheden van de
mode. De Middelburgse stadspensionaris, een bekende van de familie Huygens,
had, zoals gezegd, beide gedichten willen opnemen in de Zeeusche nachtegael,
maar omdat de jeugdige dichter ongeduldig was geworden over het uitstel van
die publicatie, verschenen ze als twee aparte uitgaven. Dit had als neveneffect
dat het Zeeuwse karakter van de verzamelbundel extra kon worden benadrukt,
hoewel de Huygens-uitgaven, vaak gezamenlijk verkocht, soms door bezitters
bij de Nachtegael werden ingebonden. Al in 1623 volgde een tweede druk van
beide gedichten, maar die liep minder goed.
‘Batava Tempe’ verwijst naar het legendarische verrukkelijke oord in Thessalië, dat zijns gelijke nu in Holland had. In Voor-hout beschreef Huygens de
genoegens van zijn eigen lindelaan in elk van de vier jaargetijden, met de
meeste aandacht voor de zomer. Hij assimileerde daarbij met gemak literaire
motieven uit allerlei genres, zoals de antipetrarkistische voorstelling van meisjes die ’s morgens zonder opsmuk weinig aantrekkelijks hebben en de geestige
weergave van avondlijke gesprekken tussen verschillende soorten gelieven. Als
een mild observerend en overdenkend ‘ik’ voortdurend in Voor-hout aanwezig,
bood de dichter in een persoonlijke epiloog het vaderland zijn diensten aan,
in het perspectief van een eeuwig leven bij God. Door de eigen leefwereld tot

Eerste blad van het handschrift van Huygens’ Batava Tempe, dat is ’t Voor-hout (1621). Op hetzelfde blad,
rechts onderaan en omgekeerd, bevindt zich een Latijns vers voor het album amicorum van Philips Doublet.
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onderwerp van poëzie te maken sloot hij op joyeuze wijze aan bij een tendens
die ook al in de Zeeuwse poëzie merkbaar was. Het idee van lof op een laan uit
de eigen stad kende hij mogelijk via Johan van Heemskerck, met wie hij korte
tijd in Leiden had gestudeerd. Deze dichter van erotische poëzie gaf in dezelfde
tijd een gedetailleerde beschrijving van een zomerse wandeling over een
‘Geneuchelijck(e) paedtje’ buiten Leiden, met een helder oog voor het lieflijke
groene Hollandse landschap. De pastoraal-mythologische setting aan het eind
kwam voor rekening van een door de schrijver opgevoerd oud vrouwtje, dat
overigens ook heel herkenbaar over de geneugten van het buitenleven vertelde.
Het gedicht was opgenomen in Van Heemskercks Minne-kunst (1622), dat onder andere een vertaling van Ovidius’ Ars amatoria bevatte.
De speelse toon van Voor-hout, met zijn levendige, volksachtige praattaal,
werd versterkt door de viervoetige versregels in trocheeën, een metrum dat
Huygens vaak zou gebruiken. Hij opende zijn gedicht niet met een historische
of mythologische vergelijking of beeldspraak, wat bij klassieke ‘verheven’ poëzie
zou hebben gepast, maar met een ‘doordenk’-beeld van de zonnewagen die de
sterrenbeelden van de dierenriem doorloopt. Hiermee verplaatste de dichter
zijn lezers naar de eerste zomermaand, als de zon in het sterrenbeeld van de
Kreeft komt, om vandaar naar dat van de Leeuw te draaien. De dagen worden
dan steeds korter, een natuurlijk gegeven waaraan de dichter het moraliserende inzicht verbond dat alle wereldse schoonheid onmiddellijk voorbij is:
’TSonnen-radt begint te stooten
Teghen ’t Noorder-Creeften-heck,
En die cromme crauwel*-pooten
Rucken’t naer den Leewen-neck:
Daer met gaen de daghjens crimpen
Die men langher hoopt als heijt*,
Heij*! wat ’s al de Werelts glimpen**
Min als tegenwoordicheijt*?

*gekromde

*heeft
*och **glans
*nog minder dan een kort ogenblik

Was de spreektoon van Voor-hout nieuw, verschillende stilistische kunstgrepen
herinnerden wel aan de Pléiade en vooral Du Bartas. Van deze bewonderde
Franse dichter had Huygens in 1614 enkele fragmenten over de lof van het landleven vertaald; dat was de eerste keer dat hij zich – naast het Neolatijn en het
Frans – voor poëzie had bediend van het Nederlands. Zo jongleerde Huygens
met steeds wisselende aanroepen, vragen en verrassende woordkoppelingen
en perifrasen, waarbij hij een voorliefde vertoonde voor figuren als de anafora
(herhaling van eenzelfde woord aan het begin van meerdere, opeenvolgende
regels) en annominatio (woordspel). Specifiek aan Heinsius’ reeks aanduidingen
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van Bacchus in de Bacchus-hymne (in Heinsius’ Nederduytsche poemata van
1616) herinnert de reeks van achtentwintig aanspraken tot de zon. Deze laten
in een omschrijvende samenstelling steeds een wezenlijk aspect van die ene zon
uitkomen, zoals ‘Dampen-trecker, Somer-brengher, / Dach-verlengher, Vruchtenbaet, / Beesten-bijter, Vel-versengher / Blondt-bederver, Joffer-haet’. Overigens
had ook Cats zich in zijn Self-stryt uitgeleefd in een opeenhoping van samenstellingen, die hij Sephyra en Jozef naar elkaars hoofd liet slingeren.
Huygens’ Costelick mal was anders getoonzet dan Voor-hout. De dichter
modelleerde zijn tekst ditmaal naar klassieke satiren, die meestal de losse structuur van een gesprek of een brief aan een vriend hadden. Huygens richtte zich tot
Cats, nu in alexandrijnen. Hij profileerde zich meer dan tevoren als hekelaar,
in dit geval van de hang naar buitensporige, kostbare kledij waaraan hij zichzelf – gezien het uiterlijk vertoon aan het Engelse hof – moest conformeren.
Toen hij door Cats werd gelanceerd, stond hij al enige jaren in kleinere kringen als Latijns, Frans- en Nederlandstalig dichter bekend. Direct na de veroordeling van de remonstranten door de Dordtse synode in 1619 had hij zich publiekelijk gemanifesteerd als een orthodox calvinist door de publicatie van een
dichterlijke uitbreiding van de geloofsbelijdenis en een uitwerking van de tien
geboden. In dezelfde tijd probeerde hij in de privésfeer van zijn Haagse vrienden
en vriendinnen zijn wat moeizame verhouding tot vrouwen met distantie onder
woorden te brengen. In deze kring, waarin speels woordvernuft de omgang kleurde, koos hij daartoe voor de conventie van de literaire vermomming. Zo blikte
hij in een van de Nederlandse gedichten voor zijn gemankeerde jeugdliefde
Dorothea van Dorp als een herdersjongen terug op hun bekoelde relatie. Dit
gebeurde in de vorm van een van Heinsius afgekeken ‘herdersklacht’ (‘Doris
oft Herder-clachte’). In andere verzen mengde hij zich in boerendialect als een
‘onnosel knecht’ in het vrolijke Haagse vriendenverkeer. In het langste gedicht
– ‘Tvrouwe-lof alias Mans handt boven’ – nam hij de kans waar om eens goed
zijn overtuiging te beargumenteren dat mannen ver superieur waren aan vrouwen. Huygens stond deze gedichten nooit af voor publicatie, maar hij bewaarde
ze wel. De meisjes uit zijn bevoorrechte milieu gedroegen zich overigens beslist
niet onderdanig, wat onder meer blijkt uit de brieven van zijn zusters en Dorothea van Dorp, die hij eveneens bewaarde.
Huygens wilde zich echter als dichter allereerst meten met geestverwanten,
dus ook met degenen die in de moedertaal schreven. Van enige voeling met het
sociale milieu van de Haagse rederijkerskamer De Korenbloem was geen sprake,
maar in 1619 had hij in een zelfverzekerde en kunstige rijmbrief bij wijze van
compliment wel contact gezocht met de Bredase kamer Het Vreugdendal. Factor
Dingman Beens ging hierop graag in, maar Huygens’ brief lijkt vooral bedoeld
om zijn vader te plezieren, die met deze Brabantse stad nauw verbonden was.
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Wat hij echt ambieerde, was wedijver met de toonaangevende Amsterdamse
dichter Hooft en diens kring. Hij had daartoe – ook in 1619 – eerst Anna Roemers benaderd, die ook zelf zeer gesteld was op literair contact, ter bevestiging
van haar positie in de literaire mannenwereld. In de komende jaren schreef
Huygens een aantal hoffelijk-lichtvoetige gedichten aan haar, zoals een opwekking om de dichtkunst niet te verwaarlozen. Ook reageerde hij in poëzie op het
klaagdicht dat zij geschreven had naar aanleiding van Hugo Grotius’ opsluiting
in slot Loevestein, nadat deze meegesleurd was in de val van Oldenbarnevelt.
Haar ‘Rym-beroemde tongh’ en ‘over-vrouw verstandt’ (meer dan je van een
vrouw kunt verwachten) hadden zich beter stil kunnen houden, vond hij.
Waarschijnlijk ontmoette hij de twee dochters van Roemer Visscher en hun
vriend Hooft pas persoonlijk in februari 1620, bij de begrafenis van de oude
Visscher. Tien maanden later loofde hij in een origineel opgezet rouwdicht de
‘geluckigh Hooft-Poëet’ als artistiek stimulerende beschermer van de twee vaderloze vrouwen. Hooft moet in de intellectualistische literaire vondsten van de
vijftien jaar jongere Huygens een ongewoon talent herkend hebben. Op zijn
beurt zwaaide hij de ambitieuze nieuwkomer lof toe in een complimenteus
danksonnet. Hierop volgde een sonnettenwisseling op dezelfde rijmwoorden,
die later naar het eerste rijmwoord ‘schoncken’-sonnetten genoemd zouden worden. Huygens had deze vorm van wedijverende virtuositeit al geïntroduceerd
in zijn contact met Anna Roemers. De reeks werd voortgezet door Anna zelf,
haar zuster Maria Tesselschade en – waarschijnlijk later – Huygens’ vrienden
Johan Brosterhuysen en Georg Rataller Doublet. Allen waren ze vol bewondering voor Hooft én Huygens, de twee literaire zwaargewichten.
Bij Huygens’ vertrek naar Engeland lokte Hooft in een hoffelijk uitgeleidegedicht, in de klassieke literaire traditie van het propemptikon, opnieuw een
sonnettenwisseling uit. Huygens kreeg hierin opnieuw het laatste woord.
Variërend op een elegie van Heinsius voorspelde Hooft dat Huygens als een
tweede Arion met zijn zang de zee en winden zou weten te beheersen. Huygens
wilde aan die mythische kracht geen geloof schenken en meende dat alleen
Hoofts gedicht hem een goede overkomst had bezorgd.
Dit dichterlijke spel was meer dan een wellevende uitdeling van complimenten door dichters die allebei wilden weten dat zij beantwoordden aan het
nieuwe ideaal van erudiete poëzie in de traditie die wij nu humanistischrenaissancistisch noemen. Er lijkt ook enig verschil in opvatting over het dichterschap uit te klinken. In de complimenten van Hooft, die zich inmiddels was
gaan concentreren op zijn historieschrijverschap, lijken nog de vroegere neoplatonische opvattingen van Heinsius door te klinken. Huygens’ ziel, ‘geprickt
met heilghe voncken’, gloeit van begeerte naar het ‘eerlijck fraey’, het goede
Schone. Daarom

lujstren nu sijn lujt, syn stem, syn streelend dicht,
Nae wetten van die geest op alles afgericht.
Nae dese, schickt haer* ’tpuijck synre wtgeleesen zeeden.

*hiernaar richt zich

Otia
In 1623 terug in Nederland, waar hij nog steeds wachtte op een vaste aanstelling
in overheidsdienst, bereidde de ambitieuze Huygens een omvangrijke, veelzijdige dichtbundel voor. Hij had inmiddels met Hooft een epistolaire gedachtewisseling gevoerd over de ‘eenparicheijt der dichten’, waarin hij een veel strakkere
metrische regelmaat bepleitte dan zijn oudere collega-dichter. Ook was hij
begonnen aan een nieuw project, de Characteres, dat zijn printen, een serie beschrijvingen in versvorm van maatschappelijke beroepen en typen. Hij volgde
daarin de Engelse literaire mode van het ‘character writing’ (in proza), een
klassiek genre dat in het Zuiden al eerder door Richard Verstegen was beoefend
(zie p. 286). Voor een dichter met satirische vermogens was dit heel aantrekke-
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Ofwel: als goddelijk geïnspireerde dichter geeft hij uitdrukking aan de zedelijke
harmonie waarvan hij is vervuld. Deze noties waren bij Hooft trouwens versmolten met de retorische opvatting dat de dichter het publiek onderricht inzake
een algemeen geldende moraal. Huygens, die altijd namens zijn aardse zelf
schreef, geloofde helemaal niet in de goddelijke vonken van de dichter-ziener.
Vaak was poëzie voor hem allereerst een middel tot zelfreflectie, waarin hij
zijn literaire intimi wilde betrekken. Dit geldt bijvoorbeeld voor het lange
strofische gedicht ‘D’uytlandighe herder’, dat hij eind 1622 in Engeland schreef
voor zijn vroegere Leidse leermeester Daniël Heinsius. Uit zijn dagboek weten
we dat hij deze vooral als Neolatijns dichter bewonderde. Huygens liet aan het
eind van dit gedicht de identiteit van de klagende herder, die om het lot van zijn
verre vaderland is bekommerd, samenvallen met die van zichzelf: een subtiel
spel met de conventies van het pastorale genre. Veel meer dan Hooft maakte hij
zijn privébestaan en zijn persoonlijke waarnemingen en overwegingen tot object
van zijn dichtkunst, hoewel hij die wel vaak herleidde tot algemeen geldende
morele inzichten. Dit verwachtte men in de zeventiende eeuw nu eenmaal van
belangwekkende poëzie. En zeker was hij als goed christen diep overtuigd van
de eeuwig ware inhoud van zijn geloof.
Dat Huygens deel had aan Hoofts elitaire inner circle, wilde hij nu ook in
ruimere kring bekendmaken. In de editie van Voor-hout nam hij daartoe het
gedicht ‘Aen de joffrouwen Anna ende Tesselschade Visschers; mitsgaders de
heere P.C. Hooft drost van Muyden’ op, dat hij de adressaten in mei 1622 vanuit
Londen had gestuurd. Dit was geschreven in een veel kunstiger stijl en met veel vernuftiger beeldspraak en woordspelingen dan het tot Cats gerichte Costelick mal.
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lijk. Huygens kon er zijn scherpe en soms hekelende observatie van de eigentijdse werkelijkheid in kwijt en er zijn talent voor treffende karakteristieken met
veel vernuft in uitleven. Het werk van Verstegen kende hij waarschijnlijk niet.
Mogelijk wist hij wel van het bundeltje Loff ende lasteringhe van alle staten ende hantwercken (1611) van – de verder onbekende – M.S. (niet te identificeren
met Martin Snouckaert, de in 1602 geboren auteur van twee tragedies). Deze
Snouckaert had in zevenregelige versjes, in onopgesmukte Hollandse taal, eveneens allerlei standen en beroepen getypeerd: wel met succes – het boekje was
gauw herdrukt – maar niet te vergelijken met Huygens’ inhoudelijk en stilistisch superieure uitbeeldingen. Huygens toonde soms persoonlijke betrokkenheid, zoals in zijn beschrijvingen van de diplomaat en de dichter. Nadat hij
‘Een Gesant’ met welwillende ironie had neergezet, schetste hij in ‘Een wijs
hoveling’ – op het laatst toegevoegd als tegenwicht tegen ‘Een sot hoveling’ –
zelfs een soort ideaalbeeld van zichzelf. Deze karakteristiek van ‘een stille
Lamp in Ydelheden wind’ viel ook veel langer uit dan de andere. Maar op het
type van de dichter richtte hij zeer kritische pijlen. Het betrof een soort dichter waarmee hij zichzelf helemaal niet wilde vereenzelvigen: de ‘allgemeen
poëet’, die als broodwinning aan de lopende band verzen produceert voor een
groot, onoordeelkundig publiek. Ook de onwetende arts kwam er slecht af.
Maar van ‘Een boer’ maakte Huygens geen domme kluchtfiguur; in aansluiting
bij de literaire verheerlijking van de gelukkige landman (Horatius’ ‘Beatus ille’)
idealiseerde hij juist het natuurlijke boerenleven.
Als een soort vervolg op deze ‘Zedeprinten’ varieerde hij het volgend jaar
op het bekende humanistische genre van de dichterlijke stedenlof, in een serie
van vierentwintig puntige karakteristieken van Hollandse steden en dorpen.
Deze zijn bekend geworden als Stede-stemmen. In een opdrachtgedicht aan de
Hollandse steden sprak hij opnieuw zijn liefde voor zijn vaderland uit.
Huygens had nu genoeg materiaal om opnieuw een literair ontwikkeld lezerspubliek te verbluffen en tegelijk zijn ambtelijke superieuren te laten zien dat
hij zijn tijd als ambteloos burger voortreffelijk had ingevuld. Zijn eruditie en
taalvaardigheid waarborgden de effectieve vervulling van een hoge ambtenaarspost. Dat gold ook voor dichters als Hooft en Cats. Aan de uitgave van zijn bundel Otia (Vrije tijd) besteedde Huygens grote zorg. Hij ontwierp waarschijnlijk
zelfs het titelblad. Ook kreeg hij op zijn verzoek drempeldichten van een keur
van mededichters in wier gezelschap hij zich wilde presenteren: Caspar Barlaeus,
Jacob Westerbaen, Hooft, zijn twee Leidse studievrienden Jacob van der Burgh
en Johan Brosterhuysen, verder Cats, Vondel en Laurens Reael. De twee laatsten
kende hij via Hooft. Hoofts twee bijdragen – een sonnet en een gedicht in zeer
huygensiaanse trant – waren opzettelijk duister van inhoud, onder meer door
ingewikkelde beeldspraak. Ze waren een wellevend eerbewijs aan Huygens’

Portret van Huygens op
zevenentwintigjarige leeftijd.
Gravure van W. Delff naar
Michiel van Miereveld, voor
in de uitgave van C. Huygens,
Otiorum libri sex, Den Haag,
A. Meuris, 1625. Eronder een
Latijns gedicht van Daniël
Heinsius.
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scherpzinnige geest, die zelfs de gewoonste dingen zo wist te beschrijven dat ze
verrassend nieuw werden. Vernuft was ook voor Hooft een stijlideaal geworden.
Eind mei 1625 kwamen de Otia van de pers bij de Haagse drukker Aert Meuris.
Deze nam in zijn fonds meer geletterde protestanten op, zoals Rutger Wessel
baron van den Boetselaer, voor wiens vertaling van Du Bartas’ La sepmaine
onder anderen Heinsius, Huygens, Anna Roemers en Vondel een drempeldicht
schreven (zie p.187). Naar analogie van de ordening van uitgaven van Neolatijnse
poëzie waren de Otia verdeeld over zes ‘boeken’: twee met Latijnse, Franse en
Italiaanse, vier met Nederlandstalige poëzie. Vooraf gingen prozaopdrachten
aan Daniël Heinsius en de ‘otiose lector’ (de lezer die vrij is van ambtsbezigheden). Huygens betuigde daarin nogmaals zijn vaderlandsliefde. Heinsius, aangesproken als ‘Unice flos vatum’ (De unieke bloem der dichters), leverde op zijn
beurt een lovend Latijns versonderschrift voor het fraaie portret van de jonge
dichter, dat voorin was opgenomen. Boven het portret – gegraveerd naar een
schilderij van Van Mierevelt – stond ‘Constanter’, de standvastige. Huygens’
moeder, zijn twee oudste zusjes, zijn broer Maurits, maar ook Dorothea van
Dorp kregen ieder een proza- of versopdracht voor een speciale afdeling. Dit
was een openlijke getuigenis van Huygens’ verbondenheid met zijn familie. In
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het allerlaatste deel, ‘Van als’ (Mengelwerk), gaf de dichter zijn lezers toegang
tot de Hollandse literaire wereld waaraan hij met persoonlijke banden verbonden was. Deze afdeling opende met een opdrachtgedicht aan zijn Zeeuwse
vrienden: een blijk van erkentelijkheid waarmee hij ook die relatie wilde aanhouden. Hij schiftte wel. Zo kregen bijvoorbeeld zijn jeugdverzen uit de tijd
vóór midden 1619 geen plaats, dus ook niet zijn poëzie voor en over Anna
Roemers. Haar had hij al evenmin om een drempeldicht gevraagd. Dat hij uit
de Characteres ‘Een professor’ wegliet, een type dat hij kenschetste als uiterst
geld- en drankbelust, kwam waarschijnlijk voort uit respect voor Heinsius,
die een glaasje zeer op prijs wist te stellen. Wel had Huygens graag de discussie
opgenomen die hij met Hooft over de versmaat had gevoerd. Deze hield dat
echter wellevend af, omdat hij inmiddels zijn verdediging van metrische vrijheid – toen enkele jaren oud – niet meer onderschreef.
Voor de liefhebbers van moderne Nederlandse poëzie moet de uitgave van de
Otia een uitzonderlijk literair evenement zijn geweest. Hier sprak een dichter
die zijn verbluffende taalvaardigheid gebruikte om de wereld om hem heen,
maar ook zichzelf in moreel perspectief te observeren. Maar wat meer was, nog
nooit had een Nederlandstalig auteur zich zo zelfbewust als privépersoon geprofileerd. Hier sprak een oprecht gelovig en vaderlandslievend mens, behorend
tot een geletterde sociale elite waarbinnen op geestige en spitse wijze onderling
gecommuniceerd werd. Het was een zelfpresentatie in de beste Latijnstalige
humanistentraditie, maar nu in de volkstaal.
Intussen had in april 1625 het schip van staat een nieuwe roerganger gekregen:
Frederik Hendrik, door Huygens in een gedicht in matrozentaal (‘Scheepspraet’) als waardige opvolger van schipper ‘Mouring’ (Maurits) opgevoerd.
De dichter kreeg nu eindelijk zijn begeerde aanstelling in vaderlandse dienst,
en wel als secretaris van prins ‘Heintie’. Het zou nog zo’n kleine twintig jaar
duren voor lezers buiten zijn privékring weer van hem zouden horen.
In het spoor van Huygens
Otia was een vrij elitaire bundel, die laat zien hoe Huygens’ stijlideaal van
‘duisterheid’ (obscuritas) contrasteerde met de ‘helderheid’ (perspicuitas) van
Cats. Volgens Huygens’ voorwoord was het boek alleen voor vrienden bestemd,
maar ook buiten die kring ontbrak het zowel binnen als buiten Holland niet
aan geïnteresseerde lezers. Binnen de komende twintig jaar zou de bundel nog
drie herdrukken beleven. Al eerder hadden Voor-hout en Costelick mal andere
jonge ambitieuze dichters binnen en buiten Holland tot imitatio aangezet. Met
name de achtregelige strofevorm met viervoetige trocheeën, het taalgebruik
en de motieven in Voor-hout, en het satirische element in beide teksten zouden
aanslaan.

Al heel vroeg kregen Huygens’ gedichten navolging in de satire Goude muntgoddin – een hekeling van geldzucht – van de toenmalige Leidse student Johan
Bodecher Benningh. Deze combineerde de huygensiaanse versvorm met een
aanvangsbeeld van het zonnerad (maar dan veel conventioneler dan zijn voorbeeld), spottend ingevoerde amoureuze wervingspraatjes en met Frans doorspekte conversaties en nieuwe woordkoppelingen om de zon aan te duiden (zie
p. 420). Zoals gezegd imiteerde Van de Venne in 1623 de minnepraatjes van boeren en jonkers uit Voor-hout. Het jaar daarop sprak de Haagse dichter-arts Jacob
Westerbaen in zijn Sic soleo amicos, Satyra, ofte ’t Nood-saeckelick mal (1624)
dwaze vrijers op z’n Huygens aan als

Ook Huygens’ spot met conversaties van liefdespaartjes en met de bedrieglijke
schijn van vrouwelijk schoon zette hij sterk aan. Westerbaen volgde wel de stijl
van Voor-hout, maar was minder duister. Binnen zijn eveneens in 1624 uitgegeven
bundel Minne-dichten kreeg dit gegrap over het ‘nood-saekelick mal’ van vrijerij
een tegenwicht in zijn ‘Vrouwen-lof ’ en in zijn vertaling van de beroemde Basia
van Janus Secundus. Poëzie die inspeelde op de erotische preoccupaties van
grote groepen jongeren uit de gegoede burgerij was uiterst populair, maar de verheerlijking van mingenot werd ook graag satirisch gerelativeerd. Hierbij pasten
Van Heemskercks bewerkingen van Ovidius’ Ars amatoria en Remedia amoris
(Minne-kunst en Minne-baet, 1622 en 1626), waarin vrijers respectievelijk aangemoedigd en tegengehouden worden in hun pogingen om een liefje te veroveren.
Den Haag kon voortaan nauwelijks meer bezongen worden zonder lof op
de linden en herinneringen aan Huygens, zoals in een strijdgedicht tussen de
lindebomen op het Voorhout en de Vijverberg in Van de Vennes Sinne-vonck
op den Hollandtschen turf (1634). Ook lof op mooie plekken in andere steden
herinnerde aan Huygens. Zo vergeleken de Amsterdamse dichters Jan Harmens
Krul en Mattheus Gansneb Tengnagel op huygensiaanse toon de boomrijke
grachten van hun vaderstad met het Voorhout (respectievelijk in Kruls ’Tpalleys
der Amstel-goden, 1636, en Tengnagels Amsterdamsche lindebladen, 1640), waarbij met name Tengnagel zich vermeide in de weergave van afgeluisterde vrijerspraatjes. In 1640 en 1642 leende Voor-hout zich gemakkelijk tot gelijk getoonzette
evocaties van het Utrechtse Janskerkhof – eveneens een bekende ontmoetingsplaats voor amoureuze paartjes – door Regnerus (Reinier) Opperveldt en Henricus Regius (Hendrik le Roy).
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Minne-sotten, sondagh-pronckers,
Jongh-bedorven, vroegh-vervrout,
Kermis-poppen, avond-jonckers,
Osse-bollen sonder sout.
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Huygens was als model extra aantrekkelijk voor dichters van dezelfde religieuze signatuur. In 1631 gebruikte de toekomstige theologiestudent Franciscus
Martinius in Kampen ‘D’uytlandighe herder’ als voorbeeld voor een nieuwjaarsgedicht voor de Kampense magistraat, waarin hij ook elementen uit het
Costelick mal verwerkte. Een andere leerling van de Kampense Latijnse school,
de latere predikant-dichter en Vondel-bewonderaar Johannes Vollenhove, zou
in 1648 eveneens zijn literaire carrière beginnen als Huygens-imitator. Dat
deed hij in een dankdicht op de vrede van Munster; het jaar daarop zou hij in
een lofdicht op zijn geboortestad expliciet aan Voor-hout herinneren. Ook de
Dordts-Nijmeegse jurist Johan van Someren betoonde zich in 1660 nog zeer
schatplichtig aan Huygens.
Geestige satire op zeden en gewoonten uit de eigen omgeving, waarin Roemer Visscher zich al had onderscheiden, maakte furore. Het satirische element
in het Costelick mal kwam terug bij directe Huygens-navolgers als Van de
Venne en Westerbaen en ook bij de Amsterdammer Elias Herckmans. Deze
droeg zijn Encomium calvitii ofte Lof der kael-koppen (over het dragen van
pruiken) in 1635 aan Huygens op.
Vele andere dichters wie hekelende ironie goed lag, spiegelden zich zowel
aan Huygens als aan Cats. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Dordtse arts Daniël
Jonctys, die in zijn zeer omvangrijke gedicht Hedens-daegse Venus en Minerva
(1641) de waarde van de liefde afwoog tegen die van de wetenschap. Jonctys’
vlotte alexandrijnen in circa 3550 regels doen meer aan Cats dan aan Huygens
denken. Maar in zijn speelse en vaak puntige spot met de onvolkomenheid van
het menselijk bedrijf – variërend van minnaars tot artsen, predikanten en geleerden – sloot hij aan bij het door Huygens geïntroduceerde genre. Al eerder
kon men luchtige hekeling van de ijdelheid van mannen en vrouwen, onder
expliciete verwijzing naar Huygens, aantreffen in Jonctys’ geleerde en levendige
proza-inleiding tot de dichtkrans Roseliins oochies (1639). Ook in het Zuiden
spiegelden sommigen zich tegelijk aan Cats en Huygens. In Willem van der
Borchts Spieghel der eyghen-kennisse (1643), een lijvige dicht- en prozasatire
die in Brussel is gesitueerd en voor een groot deel in de mond is gelegd van zijn
vroegere professor Puteanus, zijn beiden uitdrukkelijk aanwezig (zie p. 448).
De Deventer apotheker Jan van der Veen bleek in zijn satirische emblematabundel Zinne-beelden, oft Adams appel (1642) de ‘Zedeprinten’ goed te kennen,
gezien zijn karakteristiek van ‘De pan-leckende [parasiterende] hovelingh’. In
zijn hekelend-waarschuwende uitbeelding van menselijke zonden en ondeugden speelde de auteur wel eens een aardig vernuft- en woordspelletje, maar hij
was toch vooral catsiaans gericht op uitgesponnen moralisering voor een groot
publiek. Toen Van der Veens Zinne-beelden in Amsterdam werden gedrukt,
liet hij in de bundel ook zijn al eerder uitgegeven ‘Over-Zeesche’ vrolijke brui-

Een vrolijk bruiloftsgezelschap aan tafel, in Gillis Jacobsz. Quintijn, De Hollandsche-Liis met de
Brabandsche-Bely, ’s-Gravenhage 1629. Gravure van Adriaen Matham naar Adriaen van de Venne.

loftsgedichten en deels boertige, deels felle zegezangen en polemieken opnemen.
In de zeventiende eeuw werd het boek nog zeker zevenmaal herdrukt. Het dankte dit grote succes vooral aan de originele geestige toonzetting van de zinnebeelden. Ook de originele combinatie van embleem, lied en sonnet zal kenners van het genre hebben aangesproken.
Sommige dichters betoonden zich in hun satirische geest uitgesproken vrouwonvriendelijk. Nogal venijnig was bijvoorbeeld de Hedensdaagsche mantel-eer,
voor-stellende de groote geld-zucht dezer bedorven eeuwen (1636) van de Amsterdammer Jan Zoet. Ook hierin ‘Voor-houtse’ strofen, maar ook weer eenvoud van
taal en zelfs catsiaanse uitvoerigheid. Een afgeluisterde conversatie tussen twee
loszinnige jonge vrouwen diende om de eerloze keuze van huwbare meisjes
voor rijkdom boven deugd te hekelen:
Want de Mantel, en het Klied
Eert men, maar de menschen niet.

Ook de Haarlemse dichter Gillis Jacobsz. Quintijn had geen hoge dunk van de
vrouwelijke eer, zoals blijkt uit zijn dichtstuk De Hollandsche-Liis met de Brabandsche-Bely (1629). De man had tijdens zijn gevangenschap – wegens schulden – Cats’ Houwelick gelezen en zich opgewonden over de morele losbandigheid van de Hollandse meisjes, inclusief de Brabantse voor zover die hier
geboren waren. Het dichtwerk dat het resultaat was van deze onvrede verscheen
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in een kostbare, met fraaie prenten van Van de Venne versierde uitgave. De inmiddels naar Den Haag verhuisde auteur had die zelf bekostigd. In zijn opdracht
aan Cats vond Quintijn dat de meester een paar vrouwelijke gebreken had
overgeslagen, bijvoorbeeld hun door de conversatie van mannen heen praten
en veinzen. Stilistisch combineerde Quintijn moraliserende catsiaanse helderheid in vlakke, doorkabbelende alexandrijnen met virtuoze woordsamenstellingen, zoals – om de meisjes te karakteriseren – ‘Ope-rockje, Draeije-bille,
Kacke-dier, Lig-eens-onder’.
Quintijn werd maatschappelijk niet beter van zijn kritiek. Toen hij in hetzelfde jaar 1629 een lofdicht op Frederik Hendriks inname van ’s-Hertogenbosch liet voorafgaan door een bede om hulp in zijn benarde maatschappelijke
positie, kreeg hij eveneens nul op het rekest. Ook latere verzoeken om financiële en juridische genoegdoening hadden geen succes. In 1630 werd zijn kritische, frivool verpakte schildering van de zedeloze vermaakscultuur van de jeugd
zelfs verboden, maar dat lag aan zijn beledigingen van de Hoge Raad in het
voorwerk.
Satirici die te veel aan de gevestigde orde rammelden, riskeerden repercussies, zoals bijvoorbeeld Jan Zoet maar ook Vondel zouden merken. Op zijn
beurt kreeg Daniël Jonctys – als Dordts stadsgeneesheer een gerespecteerd lid
van de gemeenschap – het aan de stok met de Dordtse kerkenraad wegens zijn
kritiek op de theologiebeoefening van zijn tijd, waarop hij in 1642 naar Rotterdam verhuisde.

Nieuw werk van Cats
Intussen was Cats, als raadpensionaris van Dordrecht, in zijn vrije tijd met
veel ijver blijven schrijven, ook toen hij in 1629 zijn ambt voor een paar jaar met
een plaatsvervangend raadpensionarisschap van Holland moest combineren.
Maar in tegenstelling tot wat hij in Middelburg had gedaan, bleef hij, opgeslorpt
door zijn functies, afzijdig van het lokale literaire leven. Hij verbleef nu overigens
meestal in zijn woning op de Haagse Kneuterdijk.
De Zeeuwse boeken herwerkt
Na het verschijnen van Houwelick zette Cats zich aan het bijschaven en verjongen van ouder werk. Een ontzeeuwste en heringerichte remake van de debuutbundel werd als Proteus ofte minne-beelden verandert in sinne-beelden
(Rotterdam 1627) weldoordacht op de markt gebracht. Ondertekend door de
graveur Jan Swelinck, zijn in het voorwerk opdrachten afgedrukt waarvan de
adressaten per exemplaar wisselen. In de elf bekende varianten gaat het telkens

Twee opmerkelijke bundels
Juist in de moeilijke jaren van het dubbele ambt en van het langdurige ziekbed
van zijn vrouw – ze overleed in 1631 – is Cats met zijn meest spraakmakende
bundels en zelfs zijn uitvoerigste boek voor de dag gekomen. Zelf schreef hij
deze verbluffende activiteit toe aan de heilzame effecten die het dichten bij een
bezwaard auteur kon teweegbrengen. Het is een geluid dat we in die tijd bij
meer dichters vernemen. Het bestrijden van de eenzaamheid door het dichten
zag de hardnekkige weduwnaar als een levensrecept:
Ick heb een wijf verspaert* vermits ick konde dichten,
Want dat kan menighmael een swaren geest verligten [...].
Al was ick ongetrout, ick kreegh een echte kint,
Niet by een witte vrouw, maer uyt den swarten int*.

*uitgespaard

Het cliché van de ‘papieren kinderen’ kreeg hier therapeutische allures.

*inkt
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om bestuurscolleges. Deze buigingen voor regenten zullen ongetwijfeld hebben geleid tot lucratieve beloningen. Bovendien zullen de grote bekendheid en
de maatschappelijke positie van de auteur de effectiviteit van zo’n drukstrategie
aanzienlijk hebben vergroot.
Cats’ tweede bundel onderging zelfs een totale metamorfose. Mede omdat
Maechden-plicht door het boek ‘Maecht’ van Houwelick inhoudelijk een doublure was geworden, maakte de dichter vindingrijk gebruik van de platen om
er een nieuwe reeks Emblemata moralia et oeconomica van te maken. Deze
zouden voortaan als toevoeging bij de Proteus hun weg naar de lezer vinden. Het
ging om vlot geversifieerd zedenkundig vermaan, voor de beter geschoolden
telkens verrijkt met enkele Latijnse teksten, veelal citaten uit de klassieke literatuur. De combinatie tekent Cats’ zorg om tegelijk een zo breed mogelijk publiek
te bereiken én de cultuur van de elite met de standaarden van het geleerde
dichterschap tegemoet te komen.
Ook de oude herderszangen werden verjongd. Meestal werden ze ontdaan
van hun Zeeuwse setting en in een meer arkadische sfeer getild. Nadat ze eerst
waren verschenen als bijvoegsel bij Proteus, kwamen ze onder de titel Galathee
afzonderlijk uit in Den Haag (1629) en Dordrecht (1635). Evenzeer een soort
remake is de liedbundel Klagende maeghden (1633), een wat bonte verzameling
met als hoofdschotel een veertigtal klaagzangen van verkrachte of op een andere
wijze in ellende geraakte bijbelse heldinnen. Cats had de liederen nog in de la
liggen. Drukbezet als hij was, vertrouwde hij de samenstelling van het boek toe
aan Matthias Havius. Die was na de dood van de vrouw van de dichter diens
rechterhand en secretaris geworden.
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In 1632 verscheen bij de Haagse dichter-drukker Isaac Burchoorn, geestverwant van Adriaen van de Venne, de alweer fraai uitgevoerde Spiegel vanden
ouden ende nieuwen tijdt. De bundel zet de formule voort van de Emblemata
moralia: eenvoudige gedichten gevolgd en versterkt door citaten. Maar het
uitgangspunt van de emblemen was nu het spreekwoord, dat Cats wegens zijn
bijzonder nut en vermakelijkheid in de voorrede uitvoerig behandelt. De
spreuken zijn in beeld gebracht door een Adriaen van de Venne in grote doen.
De 127 embleemplaten versterken aanzienlijk de satirische strekking van de bundel. De grappige narrenemblemen laten hierover geen enkele twijfel bestaan.
De indeling bestrijkt wederom het gehele leven: de kindertijd en de liefde [i],
het lief en leed van getrouwde lieden [ii] en zaken van staat en godsdienst [iii],
met daartussen toevoegingen van aparte samenspraken en thematisch georden-

Vier narrenprenten uit Cats’ Spiegel: op één ezel kunnen geen twee zotten rijden; een zot laat je
niet op eieren zitten; wie met drek wil vechten is een gek; steek nooit je vinger in de mond van
een dwaas.
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de spreekwoordenreeksen. Ter adstructie en verrijking van de voorgehouden
les volgt onder elk embleemdicht en vaak met nieuwe verzen opgesmukt telkens een bijkomende lijst spreuken in allerlei moderne en oude talen en schriften, onder meer Turks, Arabisch en Hebreeuws. Uiteraard baseerde Cats zich
hiervoor op bestaande verzamelingen. En weer gaf de combinatie van dure
gravures, overvloedige humanistische eruditie en als vermakelijk ervaren toegankelijke dichtkunst aanleiding tot aanpassingen aan de markt. Van de gretig
gelezen Spiegel verschenen in Dordrecht een jaar later al twee drukken van een
volkseditie, waarin veel platen waren weggelaten of vervangen door kleine goedkopere kopieën en waaruit bijna alle spreuken in vreemde talen waren verwijderd. ‘Alles in de Nederlantsche tale’ stond er nu op het titelblad.
Dat Cats zich bleef fixeren op zijn oude thema’s en literaire voorkeuren,
illustreert het anderzijds toch weer zeer originele ’s Werelts begin, midden, eynde,
besloten in den trou-ringh. Het huwelijk dus als sleutel van het leven en de geschiedenis. Al in 1633 nagenoeg voltooid verscheen het boek pas in 1637 met de
hulp van Matthias Havius. Cats’ lijvigste dichtwerk – bijna duizend pagina’s! –
bleek een echte bestseller. Het zoeken naar een ideale levenspartner en het huwelijk waren nu onderwerp geworden van een monumentale reeks ernstige of
meer luchtige versvertellingen op bijbelse, klassieke en latere stoffen, ook uit
de eigen tijd. Het godsdienstig slotdeel, opgedragen aan Cats’ beide dochters,
staat wat apart en biedt in het teken van het huwelijk een episch-lyrisch overzicht van de heilsgeschiedenis die leidt tot de eeuwige bruiloft tussen Christus
en zijn kerk. Net als Houwelick draagt Trou-ringh een krachtig neergezette calvinistische handtekening.
De verhalen functioneren én op zichzelf én als ‘exempla’ of voorbeelden
van matrimoniale opvattingen en stellingen die eerder aan bod kwamen in
Houwelick. Ze zijn omkaderd en verbonden door commentariërende prozagesprekken, gevoerd tussen een grijze en wijze weduwnaar en een trouwlustige
man. Op deze wijze kneedt het boek de geleerde humanistische en juridische
discussies over huwelijk en huwelijksmoraal tot bevattelijke en aangename
narratieve leesstof. Die wordt deze keer integraal in het Nederlands aangeboden
met de duidelijke ambitie om ‘de Nederlantsche tale te verçieren [door] de
Hollandtsche gedichten sachtvloeyende en sonder stoot en stop-woorden te
maken ten eynde de selve eenpaerlick en sonder stuyten gelesen mochten werden’.
Maar de dichter wil zich niet tot de lusten van de vaderlandse letteren beperken.
Het is zelfs vooral als een weldoordachte demonstratie van humanistische geleerdheid dat Trou-ringh (opnieuw) is opgedragen aan een schrijvende vrouw.
De bestemmelinge was immers uitgerekend de geleerdste van het land, sinds zij
een jaar eerder gevraagd was om een Latijns gedicht te schrijven bij de opening
van de Utrechtse universiteit: Anna Maria van Schurman. Cats had het toen nog
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achttienjarige meisje in Houwelick al terloops opgevoerd als een grote belofte:
ze had aan hem al op haar veertiende een Latijns lofdicht gewijd. Hij volgde
hierin Anna Roemers die van de ‘jonge bloem’ al vijf jaar eerder had gehoopt
dat ze door haar geleerdheid de ‘Mannen hoochmoedt [zou] doen verdwijnen’.
Nu begroet hij het uitzonderlijke talen- en wetenschapswonder in een gedicht
en in een prozastuk. Dat laatste hoort bij haar zelfportret, waarvan de dichter in
een uitzonderlijk gebaar de tekening speciaal voor Trou-ringh had laten graveren. Door zijn anaforische structuur heeft deze tekst alles van een krachtige
loftoespraak.
Cats’ streven om het boek een geleerde status te verlenen blijkt nog duidelijker uit zijn pogingen om het althans gedeeltelijk in een aangepaste Latijnse
versie uit te brengen en het aldus internationale allures te verlenen. Uiteindelijk
kwam hij daarvoor al in 1633, dus vier jaar voor Trou-ringh zou verschijnen,
terecht bij de Amsterdamse hoogleraar in de geschiedenis van de filosofie, Caspar
Barlaeus, zeer hoog aangeschreven als Latijns dichter. Het werd een lange affaire
van tien jaar. Barlaeus begon aanvankelijk geestdriftig de hem toegestuurde
handschriften te vertalen, maar toen het niet meer zo best vlotte, zocht Cats
voor hem een medewerker, de Haagse advocaat Cornelis Boey. De briefwisseling
die met deze onderneming gepaard ging, biedt vooral een beeld van Cats’ hardnekkige ambitie om ook door de academische bovenlaag ernstig genomen te
worden: Barlaeus kreeg op tijd zijn cadeaus en in Den Haag werd de publieke
lofdichter die de Amsterdamse professor graag was, dankzij de tussenkomst
van de raadpensionaris meer dan eens door de Staten beloond. De droom dat
de Latijnse bewerking samen met de Nederlandse Trou-ringh zou verschijnen,
bleek ijdel. Met als drukjaar 1643 kwam ze de facto pas in de zomer van 1644 uit,
maar dan wel in twee formaten. Havius trad als uitgever op en Cats betaalde.
Barlaeus’ en Boeys Faces augustae (Gewijde (huwelijks)toortsen) bevat slechts
dertien (vaak classicistisch verminkte) versies van de Cats-verhalen, ‘verrijkt’
met eigen werk van Barlaeus: fictieve samenspraken over huwelijkskwesties met
onder meer Hooft, Huygens en... Cats zelf. Het Europees succes bleef uit, ook
al was het boek opgedragen aan de geleerde in Den Haag residerende prinses
Elisabeth van Bohemen, de latere vriendin van Descartes, die voor haar zijn
traktaat over Les passions de l’âme (1649) zou schrijven.
Maar in de Nederlandse literatuur zou de Trou-ringh zelf des te meer sporen
nalaten. Vele toneeldichters hebben er tot in de achttiende eeuw hun onderwerpen uit gehaald. De bundel leidde zelfs tot het ontstaan van het (mini)genre
van berijmde liefdesverhalen met moraliserende strekking, onder meer van de
hand van veelschrijvers als de Amsterdammer Jan Harmens Krul en de Utrechtse
dichter-uitgever Simon de Vries. De stap naar de tegen het midden van de eeuw
opbloeiende novelle- en romanliteratuur is klein. Deze laatste lijkt op deze wijze

niet alleen vanuit het buitenland – met name Frankrijk – te zijn doorgedrongen,
maar zij werd ook gestimuleerd door een nationale ontwikkeling.
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Onder het juk van het ambt
In 1636 wordt Cats met beslissende steun van Frederik Hendrik raadpensionaris
van Holland en West-Friesland en voorzitter van de Staten-Generaal, de topfunctie in de Republiek. Zijn dichterlijke productie krimpt sterk. Maar dat betekent niet dat hij uit het literaire leven verdwijnt. Als winstgevende handelswaar
wordt zijn werk, zonder zijn medewerking, door drukkers uit het gehele land
in allerlei formules en uitvoeringen aan de man en zeker ook aan de vrouw gebracht. Toen in Den Haag een privégedicht van hem van de pers kwam dat zich
richtte tot een kennelijk wat verliefde bewonderaarster, heeft de dichter zich
over de brutaliteit van de drukkers flink boos gemaakt. De ‘dader’ was niemand
minder dan Burchoorn, uitgever van de Spiegel! Cats is, getuige de duizelingwekkende oplagecijfers die J.J. Schipper citeert, de Amsterdamse uitgever van de
geautoriseerde Alle de wercken (1655), in die jaren bij wijze van spreken ieders
dichter geworden. Het ging om tienduizenden exemplaren per titel.
Helemaal stilgevallen was de dichter overigens niet. Voor de gezondheidsboeken van de geleerde Dordtse arts Johan van Beverwijck, die hij had aangezet
om het publiek in het Nederlands over zijn wetenschap voor te lichten, vertaalde en componeerde hij tot ver in de jaren veertig vele dichtstukjes (zie p. 428).
Waarschijnlijk van 1644 dateert het pastoraal spel de Koningklyke harderin
Aspasia, dat evenwel pas in Alle de wercken werd gedrukt en van 1656 tot 1671
in de Amsterdamse Schouwburg nogal wat succes boekte. Dat was waarschijnlijk vooral aan het geheel aan spokerij gewijde tweede deel te danken. De ‘leerzame’ stof is aan een Trou-ringh-vertelling ontleend: God dicteert het lot. Via
deze smakelijk verpakte lering kon zelfs een calvinist zich met deze (eenmalige)
gang naar het theater verzoenen.
Significant voor Cats’ latere ontwikkeling zijn de doodsgedichten waarmee
hij al rond 1640 bezig was en die later, met nieuwe verzen aangevuld, onder de
titel Doot-kiste voor de levendige in Alle de wercken zouden worden afgedrukt.
De daarin opgenomen Samen-sprake tusschen de doodt en een oudt man was
reeds verschenen in de bundel Vrolicke uren des doodts (1640) van de dichtende
Dordtse predikant Jacob Lydius. Van deze vriend werd ook aan vele exemplaren
van de Faces augustae een erudiete ethnologische studie over verlovings- en
trouwgebruiken toegevoegd. Beiden waren ze kennelijk sterk onder de indruk
geraakt van het prozaboekje Les douces pensées de la mort (Brussel 1627) van de
Franse veelschrijver (en charlatan) Jean Puget de la Serre (zie p.630). Met name
diens overdenkingen bij de graven van Salomon, Alexander, Croesus en Helena
hebben Cats in Doot-kiste geïnspireerd. De kleine gravure die in de Brusselse

druk de tombes afbeeldde, werd door Adriaen van de Venne tot een grote, twee
folio’s vullende plaat uitgewerkt in een voor zijn doen wel zeer barok-pathetische
stijl. Naast dergelijke overwegingen en samenspraken bevat de bundel zevenenveertig emblemen met bijbelse motto’s, die het op een dozijn na alle zonder
prent moeten stellen. Ze vormen de omvangrijkste systematische collectie vanitaszinnebeelden in de Nederlandse literatuur. De algemeen-christelijke gedachte dat men al moet gestorven zijn voordat het overlijden plaatsvindt, was
door het piëtisme sterk aangewakkerd. Ze zou nu een van Cats’ meest geliefde
thema’s worden. Hij wenst de lezer
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Soo gemeen te worden met de baer
Als of ’t sijn bed-genoot, of eygen suster waer.

Tekenender nog voor de weg die hij na zijn pensionering (1651) met zijn werk zou
inslaan, is de toenemende autobiografische toonzetting. Die komt vooral tot
uiting in de aanbreng van onconventionele embleemstoffen die vaak als persoonlijk ervaren voorvallen zijn beschreven en in de ik-vorm worden uitgelegd.
Ze zetten de emblematiek op het spoor van de vrome meditatie.
Receptie
De drukker-dichter Jacob Lescailje (1611-1677) vertelt dat hij als tienjarige knaap
‘verlustight’ in Cats’ Self-stryt zat te lezen. Barlaeus verklapt Cats in 1633 dat
zijn vrouw aan diens boeken zo verslaafd was dat ze gewoon vergat naar bed te
gaan. Dergelijke getuigenissen kunnen zonder moeite worden vermenigvuldigd.
Opvallend is dat zij al vaak voorkomen met betrekking tot het Zeeuwse werk,
en dat zowel in het Noorden als in het Zuiden. Hetzelfde beeld biedt de navolging. Al met zijn eerste werken was Cats ook buiten Zeeland voor vele dichters
een model geworden. In Amsterdam was dat bijvoorbeeld zowel het geval voor
een debutant als J.H. Krul als voor een stevig in de boekenmarkt verankerde
schrijver-uitgever als D.P. Pers. Het succes in het Zuiden laat bovendien zien
dat Cats’ aura in genen dele verband hoefde te houden met de calvinistische
strekking van zijn werk. De wellicht uit de achttiende eeuw stammende anekdote van de Mechelse aartsbisschop die de bekeerde Vondel ‘op verre na nog
geen Cats’ vond, spreekt in dat verband boekdelen. Een slordig en goedkoop
nadrukje, dat de Antwerpse drukker Jan Cnobbaert – leider van een huis dat
voor de jezuïeten werkte – in 1631 van de Maechden-plicht op de markt bracht,
zinkt als signaal van de Brabantse Cats-receptie in het niets bij de reële impact die
de Zeeuw op de dichters in het Zuiden had. Zelfs Joan Ysermans’ huwelijkslyriek (1628; zie p. 282) werd via een citaat op het titelblad in het teken van Cats’
burgerlijke huwelijksideologie geplaatst:

Ten zijn de Wallen niet die ons de steden maecken,
Het is al beter stoff, het is het echte saet,
Waer by dat yder lant, en al de werelt staet.

Het ronde effen is en sonder hoeck of cant,
U versen glad’ en gaaf u vliegen van de hant.

Duidelijk positief daarentegen was Barlaeus in zijn eerste reactie op Cats’ verzoek om Trou-ringh te vertalen (1633): Cats viel te verkiezen boven de Amsterdammers (met inbegrip van Huygens?), die slechts in nevelen over verheven
dingen schreven; ze rekenden niet met de smaak van het volk. Cats daarentegen
koos zijn stoffen zo dat de lezers er beter en opgewekter van werden; hij was als
een nieuwe Socrates! Dergelijke ‘gelegenheidsevaluaties’ wilden meestal meer
loven dan polemiseren. Dezelfde Barlaeus zou later degenen die de ‘geheimen’
van Huygens niet aankonden, vergelijken met provincialen en waterdragers.
Deze smaakdiscussies zouden zich overigens meer ontwikkelen met betrekking
tot Huygens dan tot Cats. Zelf zou de laatste in 1652, weliswaar in een privédocument, op een gedicht van Huygens commentaar leveren. Hij schreef die
duidelijk vanuit de vereiste van de verstaanbaarheid. Zijn aanvankelijke bewondering voor de ‘mostert opte vis’ in Huygens’ debuutbundels (zie p. 332)
was de vaandeldrager van de vlotte helderheid toen kennelijk vergeten.
Cats’ dominantie was in sommige genres ten slotte zo sterk geworden dat zij
zelfs de receptie van teksten uit andere talen en culturen ging inkleuren. Ook
daarvan zijn voorbeelden uit Noord én Zuid voorhanden. Als de naar het calvinisme en Leiden overgelopen Vlaamse augustijner pater Jacob van Zevecote,
‘neef ’ van Heinsius en later hoogleraar in de welsprekendheid in Harderwijk,

351
D E L I T E R AT U U R VA N C I R C A 1 6 2 0 T O T C I R C A 1 6 5 0

De even snelle als grote bijval voor Cats’ werk had ongetwijfeld veel te maken
met de belangrijke domeinen uit het privéleven die er in steeds nieuwe vormen
tegelijk erudiet, aantrekkelijk en begrijpelijk werden behandeld: de omgang
tussen man en vrouw, opvoeding, huwelijk, gezin, enzovoort. Contemporaine
literatoren fixeerden zich bij voorkeur op zijn eenvoudige, onopgesmukte, directe
stijl en het vlotte gemak van zijn vers of de zogenaamde zoetvloeiendheid. Die
werd dan – soms een beetje neerbuigend – geconfronteerd met de poëtica van
de elite die zoals Huygens graag het spits vernuft en de aangename duisterheid
cultiveerde, of zoals Vondel op een verheven toon diepzinnige onderwerpen
behandelde. De aloude polariteit dus tussen duistere luister (obscuritas) en klare
eenvoud (perspicuitas). Een gevat epigram van de Overijselse dichter Revius
over de ‘rondicheyt’ van de toen nog Zeeuwse Cats klinkt in dit opzicht wat
dubbelzinnig:
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in 1626 de Neolatijnse Emblemata (1618) van de Leidse humanist Florentius
Schoonhoven tot uitgangspunt neemt voor zijn Sinnebeelden, doet hij dat geheel
vanuit het catsiaanse model. De Latijnse commentaren, die met het oog op de
ideologische twisten tijdens het Bestand in het teken staan van een tolerant
humanisme en een neostoïcijnse moraal, vervangt hij door op en top catsiaans
geformuleerde jeugdinstructie, vaak over de ‘bekende’ onderwerpen. Wellicht
in 1653 publiceerde een lid van de Antwerpse Violieren, Roeland van Engelen,
als een late vrucht van de lokale interesse voor pastorale dramatiek zijn versvertaling van Guarini’s Il pastor fido. In de mond van Amaril legt hij een collage
van meer dan honderd verzen van Jozef-teksten uit Cats’ Self-stryt. In cursief
gezet onder de titel ‘Dit is ter-eeren van myn Heer Cats’ laat de passage zich als
een vererende toevoeging herkennen, die haar zin ontleent aan de opvatting dat
de Italiaan en de Nederlandse moralist binnen eenzelfde tekstklimaat konden
gelezen worden.

De Hollandse literaire elite
Algauw moet zich in de perceptie van menig poëzieliefhebber een – sterk in de
klassieken gewortelde – canon zijn gaan vormen, vertegenwoordigd door
Heinsius, Cats, Hooft, Vondel en Huygens. In elk geval vormden deze vijf dichters in 1627 het referentiekader van Jan Harmens Krul, de toenmalige leidende
dichter van de Amsterdamse Eglentier. Krul eerde Heinsius wegens zijn geleerdheid en de eveneens geleerde Cats om zijn lessen over discipline en gedrag in
de liefde. Hooft bewonderde hij om zijn ‘staetigh voys gedicht, dat herten weet
te steelen’, Vondel om de filosofische inhoud van zijn werk en Huygens om zijn
vernuft en stijl.
Cats bleef na de uitgave van de Otia weliswaar in contact met Huygens, maar
anders dan deze Haagse coryfee speelde hij geen rol van betekenis in de poëticale
uitwisselingen van de literaire avant-garde. Vondel, Hooft en Huygens erkenden
elkaar als dichters die met groot dichtkunstig vermogen de bijzondere uitdrukkingsmiddelen van de moedertaal exploreerden. Naast hen ontwikkelde
Caspar Barlaeus zich in deze tijd tot een van de bekendste Neolatijnse dichters
van het land.
De literaire discussies bleven overigens voorlopig deels binnenskamers.
Naar buiten toe bleef Huygens als Nederlandstalig dichter voorlopig de dichter
van de Otia. Hooft schreef na 1620 geen drama meer, wel van tijd tot tijd nieuwe
lyriek met enkele hoogtepunten, maar hij concentreerde zich vooral op zijn
werk als historieschrijver. Het was Vondel die in deze periode de literaire markt
ging beheersen, dankzij de gretigheid waarmee diverse uitgevers zijn treur-
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spelen en – maatschappelijk geëngageerde – poëzie publiceerden. Omstreeks
1620 maakte hij zich moeizaam los van zijn doopsgezinde achtergrond. Nu
kreeg hij toegang tot de Amsterdamse intellectueel-literaire elite, waarbinnen
Hooft de ‘hoofd’-plaats bleef innemen. Tot in de jaren veertig zou Vondel weliswaar in contact blijven met Hooft en diens geestverwanten, maar hij deelde
niet in de literaire en spirituele vriendschap die deze alom bewonderde dichter
verbond met mannen als Huygens en Barlaeus.
Barlaeus (1584-1648) was in 1619 wegens remonstrantse sympathie van zijn
functie aan de Leidse universiteit ontheven en in 1632 aangetreden als hoogleraar aan het pas gestichte Amsterdamse Athenaeum. Hij werd een intimus van
Hooft. De drukbezette Huygens moest zijn band met Hooft en Barlaeus vooral door middel van brieven onderhouden, die met Barlaeus ook via vernuftige
Latijnse dichtwisselingen. Tot deze inner circle, waarin belezenheid en scherpheid van geest de hoffelijke omgang bepaalden, behoorde ook Tesselschade
Roemers, die – anders dan Anna – was blijven behoren tot Hoofts persoonlijke
vriendenkring. Ook zij liet zich daar als dichteres kennen, onder meer in verzen
voor Hooft, Huygens en Barlaeus. De zusters Visscher kregen door gepubliceerde
gedichten van diverse mannen een zekere publieke bekendheid. Geen van beiden
zocht voor haar eigen werk de drukpers, hoewel sommige van hun gedichten
wel samen met werk van anderen in bundels verschenen. Vondel, Hooft en
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Portret van Caspar Barlaeus.
Voortekening van het
gegraveerde portret door
Joachim von Sandrart, 1641.
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Huygens – zij waren met Barlaeus de leidende figuren in het milieu dat men in
de negentiende eeuw misleidend ‘Muiderkring’ heeft genoemd, als zou het hier
gaan om een vaste, regelmatig bijeenkomende vriendenclub. In werkelijkheid
nodigde Hooft ’s zomers op het Muiderslot ad hoc een gezelschap van meestal
wisselende samenstelling uit, gasten die hem ’s winters ook wel in zijn Amsterdamse huis bezochten. Tot dit culturele netwerk van persoonlijke relaties behoorden eveneens diverse meelezende en -levende liefhebbers.
Als dichters profileerden de literaire protagonisten zich elk op hun eigen
wijze. Vondel rekende het tot zijn taak om als volksopvoeder aan te haken bij
belangrijke actuele gebeurtenissen, om deze in een eeuwig waar, moreel, religieus of politiek-maatschappelijk perspectief te plaatsen. Daarbij beschouwde
hij zijn dichterschap als een bijzondere gave van God, met een profetische
dimensie. Maar in een directe goddelijke bezieling lijkt hij toch niet geloofd te
hebben. We zagen al dat Huygens zich distantieerde van Vondels universalistische – op Aristoteles en Horatius gebaseerde – literatuuropvatting. Hij ging juist
meestal uit van zijn eigen ervaringen en waarnemingen, waaraan hij in momenten van otium, als het ware in een ontspannen gesprek met zijn vrienden
– of met zichzelf – betekenis wilde geven. In het Latijn gebruikten Barlaeus en
hij gewone voorvallen uit de eigen kring graag als aanleiding voor onderlinge
literaire wedijver, zoals dat gebruikelijk was in de humanistentraditie. En als
Hooft nog zijn ‘verdrooghde rijmpen’ hanteerde, was dat meestal ook direct voor
geliefden en vrienden. Slechts een enkele keer liet hij zich door een nationale
gebeurtenis als Frederik Hendriks inname van ’s-Hertogenbosch inspireren tot
een lyrisch lofdicht. Zijn politiek-moreel opvoedende taak voor de gemeenschap
lag nu in de geschiedschrijving.
Van Barlaeus werd eveneens een taakvervulling voor de gemeenschap verwacht, in dit geval voor de elite die de internationale taal, het Latijn, verstond.
Hij begeleidde – vanaf 1632 mede namens Amsterdam – praktisch alle belangrijke stedelijke en nationale gebeurtenissen met lofdichten en redevoeringen.
Enkele daarvan verschenen ook in een Nederlandse versie. Anders dan de Leidse
geleerden Heinsius en Scriverius achtte Barlaeus alleen de taal van de klassieken
echte poëzie waardig. Met het argument dat Nederlandse poëzie net zo goed
door (ongeleerde) vrouwen geschreven kon worden, probeerde hij omstreeks
1625 Huygens’ vrienden Van der Burgh en Brosterhuysen van dichten in het
Nederlands af te houden; Huygens was het daar geheel mee oneens.
De oplettende lezers konden deze literaire stellingnames aflezen aan de gepubliceerde poëzie van de betreffende auteurs. Men was toen echter nog niet
ingewijd in de correspondentie die Hooft met zijn literaire vrienden voerde:
vaak epistolaire kunststukken die een uniek licht werpen op hun onderlinge
relaties. Hierdoor hebben wij nog beter zicht op de wijze waarop Vondel, Hooft,

Huygens en, zijdelings, Barlaeus zichzelf naar buiten toe en naar elkaar profileerden.
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Vondel in het milieu van Hooft
Vondel had voor 1620 vanuit zijn doperse levenshouding afstand gehouden van
de ‘wereldse’ politiek en de religieuze twisten binnen de gereformeerde kerk.
Uit zijn niet-gesigneerde satirische versje onder de bekende ‘weegschaal’-spotprent op Maurits’ staatsgreep, Op de jonghste Hollantsche transformatie (1618),
bleek wel sympathie voor de verdrukte remonstranten, maar pas in 1620 toonde
hij meer maatschappelijk-politieke betrokkenheid. Zo bleek uit de ‘poëtische
uytbreydinge’ van psalm 122, die achter zijn tragedie Hierusalem verwoest werd
afgedrukt, dat hij de calvinistische standpunten in de actuele religieuze tweespalt afwees. Vondels lovende opdracht aan oud-burgemeester Hooft was in
feite een politiek statement: deze vader van de dichter Hooft was in de recente
burgertwist een overtuigde partijganger van Oldenbarnevelt geweest.
Enkele jaren later sprak uit Vondels lange gedicht Het lof der zee-vaert, voor
in Blaeus zeevaartboek de Zeespiegel (1623), een geheel nieuwe, geëngageerde
levenshouding, die overeenkwam met die van Hooft en diens geestverwanten.
Dezen hoorden ook in sociaal opzicht tot de elite. Onder hen bevond zich bijvoorbeeld Laurens Reael, voormalig gouverneur-generaal van de voc, die zelf
soms ook de dichterspen hanteerde. Dit aanzienlijke gezelschap luisterde nu
in het Visscher-huis naar Vondels voordracht van zijn nieuwe hymne, die hij – in
de druk – opdroeg aan Reael. De ambitieuze dichter had zich inmiddels uit eerste hand het werk van de belangrijkste klassiek-Romeinse auteurs – Vergilius,
Ovidius, Horatius – eigen gemaakt. Ook had hij nu zelfstandig humanistische
kennis op het gebied van literatuur, retorica en moraal-, rechts- en handelsfilosofie verworven. In zijn oudere hymne Over de wijd-beroemde scheeps-vaert
der Vereenighde Nederlanden uit 1613 (zie p. 234) had hij het vergaren van rijkdommen door de handel alleen aanvaardbaar geacht om – in hemels perspectief – de behoeftigen te steunen. Nu stelde hij zeevaart en zeehandel voor als
lofwaardig middel tot vooruitgang, in dienst van vrede in een op rede en onderling respect gebaseerde samenleving. Zo koos hij partij in een politiek conflict
over het beleid van de voc: tegen de harde lijn van Jan Pietersz. Coen, die in het
verre Indië met geweld een machtig Hollands handelsmonopolie wilde vestigen,
en voor Reael, die een vreedzaam, eerlijk overleg tussen de verschillende volken voorstond. Diens handelsfilosofie lag op de lijn van Hugo Grotius’ traktaat
Mare liberum (De vrije zee, 1609).
Behalve met Hooft en Reael had Vondel in deze tijd nauw contact met dichters
als de Zeeuwse jurist Antonis de Hubert en waarschijnlijk ook Daniël Mostart,
de net benoemde secretaris van de stad Amsterdam. Samen maakten zij in het
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vaderlijk huis van Anna Roemers bindende afspraken over de regulering van hun
verschillend gekleurde taalgebruik. Deze werden eerst toegepast in De Huberts
psalmberijming (1624), waaraan een korte grammatica met een overzicht van de
voorgestelde vernieuwingen voorafging, en vervolgens in De Amsterdamsche
Hecuba, Vondels berijmde vertaling van Seneca’s treurspel Troades. Vondel
bereidde deze vertaling voor met hulp van Hooft en Reael. In 1626 droeg hij de
uitgave – bij zijn toenmalige drukker Jacob Aertsz. Colom – op aan De Hubert.
In deze periode droeg Vondel ook bij aan de dichterlijke versiering van het
sociale verkeer van de kunstzinnige elite die hem als nieuw talent had binnengehaald. Dit deed hij op de luchtige toon die bij vrolijke onderwerpen voor
zulke gelegenheden paste. Zo beschreef hij in een lichtvoetige ondertrouwzang
voor Maria Tesselschade:
De vleiende Sireen,
Wiens zangk en vedelsnaar
Verlockten naar beneên
Den fieren Adelaar*.
*een zinspeling op de naam van de verloofde, Alard Crombalch

En hij schreef – anders dan de titel Stryd of kamp tusschen kuyscheyd en geylheyd
misschien deed verwachten – een speels gedicht en nog enkele liedjes in amoureuze sfeer voor de dochters van de rijke koopman Laurens Baeck. Wel was de
minnaar in een van die liedjes de ware, christelijke bruidegom Jezus, die de ziel
van het meisje begeert. Niet alleen Vondel, maar ook Hooft en Huygens tokkelden ter gelegenheid van Maria Tesselschades huwelijk in november 1623 op
de dichterlijke luit. Vondel maakte bovendien nog een monumentaal, geleerd
bruiloftsgedicht in een mythologische setting (De salige toortsen).
Uitgever Colom gaf Vondels Stryd voor de meisjes Baeck – nu ook met de
liedjes – nog eens uit in de verzamelbundel Minne-plicht, ende kuysheyts-kamp
(1626). Vondels poëzie werd zo ingebed in een modieus amoureus kader. Dat
bestond uit Van Heemskercks vertaling van een verhaal uit de populaire Franse
herdersroman L’Astrée van Honoré d’Urfé (zie p.437) en een hele reeks ‘geestige
liedekens’: naast die van hemzelf onder andere ook van Reael en Tesselschade
Roemers (elk één) en van Hooft wel dertien. Enkele van die zangen behoorden
tot de virtuoze lyriek die de drost blijkens zijn handschrift speciaal had gewijd
aan zijn vrouw Christina, die inmiddels, in 1624, was gestorven. In een daarvan, ‘Rosemont hoordy speelen noch singen?’, wekte de dichter zijn geliefde in
de vroege ochtend op om met hem in de opbloeiende natuur de liefde te bedrijven. Het was de eerste nieuwe amoureuze poëzie van Hooft die in druk bekend werd sinds de bloemlezing Apollo (1615). Zij verscheen in de tijd dat hij
als weduwnaar kortstondig en vruchteloos wierf om Susanna van Baerle, die

kort voor zijn tweede huwelijk met Leonore Hellemans – in 1627 – Huygens’
echtgenote zou worden. Hooft zou liefdespoëzie blijven schrijven. Vondels
liedjes waren een kort intermezzo: hij profileerde zich voortaan als morele
gids van de samenleving.
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Vondels maatschappijkritiek
Vanaf deze tijd gingen de literaire wegen van Vondel en Hooft uiteenlopen.
Vondels maatschappelijk engagement zou zich in de komende tijd vertalen in
felle hekeling van religieuze intolerantie, eigenbaat en corruptie, die hij zowel
binnen de kerk als op regeringsniveau ontwaarde. Het begon met zijn nieuwe,
oorspronkelijke treurspel Palamedes (1625), waarin hij de veroordeling en executie van Oldenbarnevelt – zes jaar na dato – weet aan de partijdigheid van
diens rechters en van Maurits. Het stuk werd meteen na de dood van Maurits
door Colom uitgegeven en functioneerde waarschijnlijk direct als politiek
pamflet. Vondels kritiek was naar het voorbeeld van Costers Iphigenia uit 1617
verhuld in een klassiek verhaal, maar wel zo doorzichtig dat het de auteur op een
aanklacht voor het Hof van Holland kwam te staan. Binnen de Amsterdamse
magistraat werd deze aanklacht ondersteund door de politieke medestanders van
de felle calvinist Reynier Pauw, die eertijds lid was geweest van Oldenbarnevelts rechtbank. Maar dankzij de bescherming door andere regeringsleden liep
het voor de auteur alleen maar uit op een boete en een verbod op de tekst. Niet
dat dat veel hielp, want het stuk beleefde in korte tijd juist vele drukken. Dit
maakte Vondel in één keer tot een omstreden figuur.
Uit Hoofts tragedie Baeto, die hij eindelijk in 1626 publiceerde, sprak een
heel anders gezind auteur. In de slotclaus van Geeraerdt van Velsen mocht de
gematigde dichter dan wel gewaarschuwd hebben tegen corrumperende eigenbaat bij regeerders, toch verfoeide hij hekelend protest dat ten koste ging van
burgerlijke rust, hoe terecht zulk protest in principe ook was. Hij wees de vorst
– nu Frederik Hendrik – juist de weg naar verzoenend bestuur. Dit was ook de
strekking van Henrik de Gróte (eveneens in 1626 gepubliceerd), Hoofts biografie
van de Franse koning Hendrik iv, die hij naar het model in Lipsius’ Politica (1589)
voorstelde als een ideale exemplarische vorst, wiens politiek handelen gebaseerd
was op neostoïsche deugden. Hiermee had de dichter zijn kundigheid als historieschrijver bewezen. Het werk leverde hem bovendien een Franse adelstitel
op, zeer door hem begeerd.
In de volgende jaren scherpte Vondel zijn hekelende dichterspen. Zijn satirische gedichten verschenen meestal zonder zijn naam of die van de drukker en
waren voor weinig geld als klein boekje of op losse vellen te koop. Zo onderscheidden ze zich in hun functie niet van de gestaag vloeiende stroom politieke
pamfletten die overredend-opiniërend inspeelden op gebeurtenissen en discus-
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sies in de actualiteit, ook nogal eens in dichtvorm. Vondel toonde echter ook
in zijn hekeldichten een bijzonder literair vakmanschap. En hoewel zijn meeste
teksten anoniem verschenen, was hij zo’n publieke figuur geworden dat zijn
auteurschap zonder moeite kon worden herkend.
Begin 1626 stierf Hoofts vader. Vondel luidde de voorbeeldige bestuurder, die
al lang geen politieke invloed meer had, uit in een fraai sonnet, nu uitgegeven
onder zijn eigen naam. Dat Hooft dit teken van oprechte rouw waardeerde, blijkt
uit het feit dat hij een exemplaar van het sonnet toestuurde aan Anna Roemers.
Mogelijk nog in hetzelfde jaar schreef Vondel zijn (ongedateerde) hekeldicht
Roskam, waarmee hij – verwijzend naar Costelick mal – het door Huygens beoefende genre oppakte. Anders dan Huygens werd Vondel gedreven door verontwaardiging over corruptie en hypocrisie in regentenkringen, die hij schril liet
contrasteren met de onkreukbaarheid van Hooft senior. Hij richtte zich direct
tot diens zoon en vroeg hem om een kritische maatschappelijke stellingname:
Hoe koomt, doorluchte Drost, dat elck van Godsdienst roemt,
En onrecht en geweld met desen naem verbloemt?

Na een aanklacht tegen de uitbuiting van het volk volgde weer een half verbloemde toespeling op Oldenbarnevelts terechtstelling:
Hoe kan een Christenhart dees’ tiranny verkroppen!
Ick raes van ongeduld. En sijnder dan geen stroppen
Voor geld te krijgen, datmen ’t quaed niet af en schaft?
En dat landsdievery tot noch blijft ongestraft?
Of isser niet een beul in ’t gantsche land te vinden?
Men vondter eer wel drie, doen bittre beulsgesinden. Etc.
En vraeghtmen wat ick seg? Dat seg ick, en ’t is waer:
Die ’t willens wederspreeckt, dat is een logenaer.

Zoals straks zal blijken, distantieerde Hooft zich echter van Vondels bittere uiting
van onvrede.
Nadat in 1627 de macht van de kerkenraad en de calvinistische factie binnen
de Amsterdamse magistraat was ingedamd, kon Vondel zich voor het eerst met
het beleid van zijn stad gaan identificeren. Dit was zeker het geval toen de burgemeesters in 1630 enkele geestdrijvende predikanten verwijderden en toelieten
dat in de stad de eerste remonstrantse kerk werd gebouwd. Al eerder had hij zich
gekeerd tegen theologische twisten binnen de doopsgezinde gemeente, maar
in 1627 spotte hij in twee scherp-geestige liederen in de Amsterdamse volkstaal
ook met een ruzie binnen de calvinistische kerkenraad en met de politieke on-

Ick en kan dien stookebranden ter wederzijden niet vergeven hunne reukeloozedulligheit, daer niet dan vererghering onzer quaele, ujt koomen kan.

Ook Vondels initiatief tot de prijsvraag van de Amsterdamse Academie beschouwde Hooft als ‘een van die krijgsgranaaten, die zwangher met doodt en
bederf, niet en baaren, om ter werelt te brengen, maar om daar uit te helpen’.
Volgens Hooft verdiende dan ook maar één antwoordgedicht de uitgeloofde
prijs: dat van Maria Tesselschade, die als enige opriep tot verzoening en vrede.
Vondel en Hooft: dichterlijke zelfprofilering in gedichten voor Frederik Hendrik
Vondel verwachtte van het beleid van Frederik Hendrik, de nieuwe stadhouder,
maatschappelijke verzoening en beëindiging van de oorlog met Spanje. Tussen
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dergang van Reynier Pauw. De rommel-pot van ’t hane-kot hoonde de hanige
predikanten die een van hun collega’s hadden weggewerkt omdat hij hun opruiing tegen de remonstranten afkeurde. In Een niew lietgen van Reyntgen de
vos, op de wijs van Bredero’s ‘Boeren geselschap’, sloot Vondel bewust aan bij
het satirisch erfgoed. Hij stelde Pauw voor als ‘’t loose Raintgen’, het ‘schalcke
diefjen’ dat, belaagd door de Amsterdamse boeren, met hangende staart had
moeten afdruipen. Als liedjes hadden deze teksten een extra groot bereik: ze
nodigden uit tot vrolijk gezang op straat, tot grote ergernis van de slachtoffers.
Tot in 1631 bleef Vondel als een horzel in de calvinistische nek steken. In 1630
stelde hij in een tweede satire, Harpoen, de machtsbeluste en veinzende predikant Wolfaerd tegenover de vredelievende, gezagsgetrouwe Godefried. Uitzonderlijk fel was hij in zijn Decretum horribile, waarin hij vol verontwaardiging
het leerstuk van de predestinatie afwees. Ook schreef hij nu openlijke aanklachten tegen Oldenbarnevelts veroordeling (zoals in het lied Geuse vesper). Met al
deze geschriften lokte Vondel tal van verbitterde reacties van calvinistische zijde
uit. Die kwamen nog meer los nadat hij in maart 1630 extra kolen op het vuur
had geworpen door de provocerende formulering van een prijsvraag van de
Brabantse kamer. Het Wit Lavendel was inmiddels in libertijns-costeriaanse zin
veranderd (zie p. 375).
Uit enkele van Hoofts brieven aan zijn zwager Joost Baeck, alle uit 1630, blijkt
hoe de voorzichtige gezagsdrager zich distantieerde van Vondels hekelingen,
die in zijn ogen de smeulende burgerlijke tweedracht weer aanbliezen. Hooft
had wel waardering voor de trefzekerheid en evenwichtigheid van de Harpoen,
maar als bedachtzaam bestuurder zag hij tevens het gevaar van harde kritiek
op kerkelijke gezagsdragers. Op Vondels venijnige vers op een calvinistische
Dordtse predikant (Medaellie voor de gommariste kettermeester en inquisiteur
te Dordrecht) reageerde hij zelfs absoluut afwijzend:
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1626 en 1632 schreef hij dan ook een reeks hooggestemde lofdichten en triomfzangen ter ere van deze jongste zoon van Willem van Oranje. In navolging van
Du Bartas had hij zich de heroïsche stijl eigen gemaakt, die hij inmiddels ook in
het beroemde epos van Vergilius (de Aeneis) en in Tasso’s Gerusalemme liberata
had leren bewonderen. De hoge epische toon hanteerde hij nu met grote verbeeldingskracht en ook hierna zou hij die nog vaak in zijn grote gelegenheidsgedichten toepassen. Het was een verheven beeld- en klankrijke stijl, in golvende
alexandrijnen, verhalend, vol mythologie en uitgesponnen vergelijkingen. Deze
stijl paste in de klassieke traditie bij hoge onderwerpen, zoals de verheerlijking
van de daden van dappere en nobele vorsten. Vondels taalgebruik was echter
altijd helder en ondubbelzinnig. Wat hij verpakt in beeldspraak en brede vergelijkingen aan politieke, morele of religieuze boodschappen wilde overbrengen,
was altijd duidelijk beargumenteerd met behulp van retorische technieken.
Deze geleerde poëzie paste goed in het fonds van Blaeu, die in de komende
jaren niet alleen Vondels vaste uitgever zou worden, maar tevens – via Hooft –
die van Grotius en Barlaeus. Mogelijk via Heinsius was hij vanaf 1618 ook een
serie uitgaven van klassieke literaire teksten op de markt gaan brengen. In het
jaar 1626, waarin hij eveneens Hoofts Baeto en Henrik de Gróte uitgaf, publiceerde Blaeu Vondels Begroetenis bij de intrede van de nieuwe stadhouder en de
Geboortklock ter ere van de geboorte van diens zoon. In 1627 volgde de Verovering
van Grol, het lofdicht op de eerste grote verovering van Frederik Hendrik,
breed retorisch opgezet als een klein epos volgens de regels van Scaliger en,
vergiliaans ingezet:
Ick sing den legertoght des Princen van Oranjen,
Die ’t heyr van Spinola, en all’ de maght van Spanjen
Met sijn’ slaghordens tarte, in het bestoven velt.

Achter Vondels Verovering van Grol, de blikvanger, drukte Blaeu nog een aantal gedichten af van dichters uit Hoofts kring, alle geschreven naar aanleiding
van de belegering en inname van Grol (Groenlo). Hierbij vond men een nieuwe
sonnettenwisseling tussen Hooft en Huygens, die in eerste instantie was bedoeld als hoffelijke reactie op elkaars werk, en de tekst van een – mogelijk nooit
uitgesproken – welkomstrede van Hooft ter gelegenheid van de terugkeer van
de stadhouder. Had Blaeu deze teksten gekregen via Hooft, die bij deze gelegenheid toch ook van zich wilde laten horen? De verschillen waren duidelijk.
Vondel belichtte met epische zwier de daden van zijn held, terwijl de anderen
die vooral gebruikten als opstap voor onderling literair contact. Een lofdicht
van Huygens op Henrik de Gróte herinnerde nog eens aan de spiegel die Hooft
inmiddels in proza aan regeerders voorhield. Een jaar later, toen Hooft was be-

gonnen aan zijn Tacitus-vertaling en zijn werk aan de Neederlandsche histoorien,
zag Vondel de poëtische kaarten voor de toekomst geschud:
Beveeltmen my dan ’t rijm, ’k beveel u ’t rijmeloos,
Wiens pen der Vrancken held deed leven voor altoos.
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Zo eindigde hij een – als plano gepubliceerde – dichtbrief aan Hooft, waarin hij
deze deelgenoot maakte van zijn politieke bekommernis (Brief aen den drost
van Muyden, spellende de herstellinge der Duytsche vryheyd). Naar aanleiding
van een andere rijmbrief aan Hooft, waarschijnlijk uit iets eerdere tijd, is wel
gesuggereerd dat Vondel, als dichter zelfbewust geworden, in Hooft een echte
rivaal was gaan zien. Hij vertelde Hooft hierin hoe hij in een droom diens onthoofding bijwoonde. Maar deze brief heeft hij nooit voor publicatie vrijgegeven.
Frederik Hendriks grootste triomf was de verovering van ’s-Hertogenbosch
in september 1629. Bij deze gelegenheid leek bijna iedereen die zich binnen en
buiten Holland wel eens aan de dichtkunst had gewaagd, de pen te hebben gegrepen. Uiteraard schreef Barlaeus een episch lofdicht in het Latijn, en Vondel
een in het Nederlands. Aan het eind van zijn juichende Zegesang (1629) hield
Vondel de prins voor dat hij alleen als verdediger van de gewetensvrijheid een
ware vrijheidsheld kon zijn. Deze tekst werd opnieuw een publiekstrekker,
door de dichter veelzeggend opgedragen aan de Amsterdamse burgemeesters,
die hij een jaar daarvoor al lovend had opgevoerd in een welkomstlied voor de
stadhouder. Na de folio-uitgave bij Blaeu verschenen van deze zang nog twee
herdrukken, waarvan een bij de literair geïnteresseerde uitgever Claude Fonteyne in Leeuwarden (zie p. 434). Hij kreeg bovendien een prominente plaats in
de aan Frederik Hendriks verovering gewijde bundel Lof-dichten (1629) die de
Amsterdamse uitgever Jacob Pietersz. Wachter op de markt bracht (zie p. 496).
Hooft voelde zich evenals Vondel zeer betrokken bij het krijgsbedrijf dat de
Nederlandse vrijheid moest vestigen, en bij deze gelegenheid wilde ook hij als
lofdichter spreken. In februari 1630 publiceerde hij – niet bij Blaeu, maar bij
Michiel Colijn – De Hollandsche groet aen den Prinsse van Oranien, een heroisch lofdicht, in de mond gelegd van de Hollandse maagd. Huygens meende
dat Hooft zich hiermee overtuigend distantieerde van al die ad-hocrijmers
die hem waren voorgegaan, met uitzondering van Barlaeus. Daarmee stelde
hij impliciet ook Vondel beneden Hooft, mogelijk omdat alleen Hooft zich
van begin tot eind concentreerde op de lyrische verheerlijking van de held,
zonder boodschap van politieke of religieuze aard. Daardoor had hij – zo kan
Huygens gemeend hebben – als enige het verheven onderwerp op de vereiste
sublieme wijze vormgegeven. Barlaeus prees op zijn beurt zijn vriend de hemel
der verheven dichters in. Variërend op Horatius stelde hij vast dat Hooft het
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niet-ingewijde profanum vulgus verachtte en van deze heilige zaken de ravendichters en eksters-dichteressen afweerde. Zelfs hij had het gedicht meerdere
malen moeten lezen om de vernuftige vondsten en subtiel verborgen gedachten te begrijpen, en met een enkele woordspeling had hij nog steeds wat problemen. Vondel vond Barlaeus’ brief, met zijn voorzichtig geformuleerde kritiek op de moeilijkheidsgraad van Hoofts gedicht, de moeite van het vertalen
waard.
Van enige dank voor al deze bazuinklanken van de kant van de vorstelijke
held is niets bekend. Wel had zijn secretaris Huygens een open oog voor de
opiniërende functie van Vondels poëzie. Zo zou hij in 1633 via Tesselschade
Roemers aan Vondel vragen of deze niet opnieuw een loflied op de laatste
overwinning van de stadhouder wilde maken. In de actuele discussie over de
wenselijkheid van definitieve vredesonderhandelingen sprak Vondel zich toen
echter duidelijk uit voor het beëindigen van de oorlog. Daarmee verwoordde
hij niet alleen zijn eigen vredesverlangen, maar ook het politieke standpunt
van de Amsterdamse regering (zie p.396). De tijd van zijn lofzangen op de stadhouder was voorbij: voortaan behaagde hem niet langer de laurier, maar de olijf,
zo liet hij in zijn ‘Vredewensch aen Constantyn Huigens’ weten. In dit gedicht
deed hij juist een beroep op Huygens om als dichter harmonie in Frederik
Hendriks strijdlustige gemoed te brengen.
De literaire traditie bood de mogelijkheid om oorlogsleed dat individuele
levens ontwrichtte, te projecteren op een vrouw wier man door oorlogsgevaar
wordt bedreigd. Wat later in 1630 schreef Hooft op een in zijn hoofd spokende
melodie van een Frans liefdeslied een gedicht dat in de twintigste eeuw tot zijn
mooiste verzen is gerekend: de ‘Klaghte der Prinsesse van Oranjen, over ’t oorloogh voor ’s Hartoghenbosch’. Het zet op vleiende toon in:
Schoon Prinssenoogh gewoon te flonkren,
Met zuyver’ hemelvlam, kan ook
De grimmigheidt, u dan verdonkren,
En smetten, met een’ aerdschen rook?
Wat toght verleert die glinsterlichten
Hunn’ zoeten swier?
Om liever brandt van Mars te stichten,
Dan Venus vier?

Ook dit keer was literaire wedijver de prikkel. Hooft haakte aan bij een idee
van Barlaeus, die Amalia van Solms aan het woord had gelaten in een Latijnse
‘heldinnenbrief ’ in de traditie van Ovidius’ Heroides. Die vondst was in brede
geleerde kring aangeslagen. Enige maanden later publiceerde Scriverius al een

Kwesties van smaak
Uitwisseling van gedichten en wellevende brieven, zich in gelijkgestemd gezelschap toeleggen op spirituele conversatie en muziekbeoefening – in vele kunstzinnige vriendenkringen binnen de sociale elite van de Republiek moeten deze
activiteiten het gevoel van onderlinge saamhorigheid hebben bevestigd. Dit
was zeker vanaf de jaren veertig het geval. Tegen het midden van de eeuw gingen
ook vrouwen in deze beschaafde gezelschapscultuur delen, voor zover zij in
hun opvoeding een zekere intellectuele en liefst ook artistieke vaardigheid hadden verworven. Daarbij hoorde ook voor hen het schrijven van gedichten.
Dankzij zijn spraakmakende protagonisten werd de kring om Hooft al tijdens
diens leven een ijkpunt. Dit zou later nog duidelijker gemarkeerd worden door
de idealiserende biografie van Hooft door Geeraardt Brandt (1671) en de eerste
publicaties van Hoofts brieven (in 1671 en 1738). Uit die correspondentie klonk
voor het eerst iets van de hoffelijke conversatie tussen Hooft en zijn intimi
door naar buiten, met name in zijn brieven aan Tesselschade Roemers. Dat
Vondel slechts tot de periferie van deze kring behoorde, blijkt ook uit deze
briefwisseling.
Het verschil in opvattingen over de functie van poëzie binnen deze literaire
voorhoede betekende ook een verschil in literaire smaak. Zo deelde Vondel,
die als gemeenschapsdichter een voorstander was van helder taalgebruik, niet
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vertaling: de Send-brief ingestelt op de naem van Me-vrouwe de Princesse Amelia,
als schrijvende aen haeren man Frederick Henrick. Er kwamen bovendien reacties
op Barlaeus’ brief, in de mond gelegd van Frederik Hendrik. Zo verschenen in
een fraaie uitgave antwoordbrieven in het Latijn en in het Nederlands door
Jacob Westerbaen. Deze Haagse dichter leidde inmiddels als echtgenoot van de
rijke weduwe van Oldenbarnevelts oudste zoon een leven van ontspannen luxe,
waarin voorlopig slechts sporadisch plaats was voor nieuwe literaire activiteit.
Nog twee andere antwoordbrieven van Frederik Hendrik in het Nederlands
volgden, nu door Willem van de Velde, Grotius’ vroegere secretaris, en door de
Rotterdamse toneelman Cornelis Keyser (zie p. 417), onder expliciet eerbetoon
aan zijn literaire ‘meesters’ Barlaeus en Scriverius. Huygens was inmiddels in
een andere Nederlandse vertaling van de Amalia-brief blijven steken en had
Hooft aangemoedigd om er op zijn beurt een te maken, maar deze verwerkte
het gegeven in het lied, de ‘Klaghte’. Mogelijk al eerder had ook Hugo de Groot
een eigentijdse vrouw een heldinnenklacht in de mond gelegd, in dit geval de
maîtresse van stadhouder Maurits. Deze ‘Klaghte der Vrouwe van Mechelen,
over de min des Princen van Oranje’ is een Nederlandstalig gedicht, op naam
van Grotius, dat moeilijk te dateren is; het werd pas in 1651 gepubliceerd in de
bloemlezing Verscheyde Nederduytsche gedichten (zie p. 411).
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Portret van P.C. Hooft. Gravure door
R. Persijn naar J. von Sandrart, 1641.
Met bijschrift van Barlaeus.

het plezier dat Hooft, Huygens en Barlaeus schepten in de uitwisseling van
vernuftige literaire vondsten. Wel lijkt het erop dat de moeilijkheidsgraad van
poëzie ook in deze intieme kring een punt van discussie was. Daarbij stelde
Barlaeus zich soms kritischer dan de twee anderen op tegen duistere, ingenieuze woordspelingen en eigenlijk tegen alle poëzie die zonder een grote hoeveelheid commentaar onbegrijpelijk was. Zoals gezegd prees hij bij gelegenheid Cats
om diens voor iedereen duidelijke stijl.
Anders dan Vondel bewonderden Huygens, Hooft en Tesselschade Roemers
(1594-1649) eigentijdse intellectualistische dichters in het buitenland. Geïnspireerd door het virtuoze epos Adone van de Italiaan Marino schreef Tesselschade – die zelf geroemd werd om haar zangkunst – een luchtig lied over de
nachtegaal, ‘een zingend vedertje en een gewiekt geluid’. Het natuurlijke gekwinkeleer van dat vogeltje schatte ze minder hoog dan het geraffineerde stemgebruik van een geschoolde zangeres. In haar poëzie cultiveerde Tesselschade
eveneens het raffinement. Ook zij was zeer gevoelig voor de poëzie van de
Engelsman John Donne, die Huygens in 1631 via vier – niet heel subtiele –
vertalingen introduceerde. Hij liet die eerst door Hooft keuren, omdat hij
diens recente poëzie aan die van Donne verwant achtte. Huygens’ eigen gedichten vertonen echter meer aanwijsbaar verwantschap met Donne: in zijn
taalspel, zijn nogal eens gezochte vergelijkingen en ver doorgevoerde duistere

beeld- en woordassociaties. Dit alles speelt een belangrijke rol in zijn sonnet
‘Op het overlijden van Tesselschades oudste dochter, ende van haren mann,
stracks [kort daarop] daer aen dood gebloedt’ (1634). Huygens bracht de emotionele reacties van de ouders op de dood van hun kind – die bij de vader
schokkend tot zijn eigen dood leidden – onder woorden in een cerebrale vormgeving, waardoor hij deze emoties in zekere zin hanteerbaar maakte. De moeilijke zegging was mogelijk ook een eerbewijs aan Tesselschades eigen maniëristische stijl. Die vertoonde overigens nogal eens een gekunsteldheid die Huygens
als te duister afwees. Huygens eindigde zijn sonnet:
Het bloed van vrienden kruypt daer ’t niet en weet te gaen;
’t Bloed van een Vader springht daer ’t niet en weet te kruypen.
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Ook Hooft bewonderde naar eigen zeggen ‘het Engelsch ooft in Hollantsch
sujker gezult’. Op Tesselschades verzoek maakte Huygens in 1633 nog eens vijftien Donne-vertalingen, waarover hij niet alleen van Hooft, maar ook van Reael,
Barlaeus, Joost Baeck (Hoofts zwager en trouwe correspondent) en Vondel een
oordeel verlangde. Na de dood van Huygens’ vrouw in 1637 schreef Tesselschade Roemers nu op haar beurt een troostend sonnet. Daarin herinnerde zij
de weduwnaar aan een regel uit Donnes ‘The triple fool’, die hij zelf vertaald
had: ‘Quelling op de maat [verdriet dat is omgezet in poëzie] en kan soo fel niet
sijn’ (‘Grief brought to numbers cannot be so fierce’). Ze besloot met de raadgeving: ‘[Hij] stel sijn leed te boeck, zoo heeft hij ’t niet t’onthouwen.’ Die raad
verwees naar de ‘homeopathische’ genezing van het eigen verdriet die Huygens
zelf kort tevoren aan de depressieve Barlaeus had voorgehouden. Deze moderne
therapie onderscheidde zich van de traditionele troostargumenten waartoe
Vondel in zijn funerair gedicht voor Huygens zijn toevlucht nam.
Vondel kon zich niet voorstellen dat Tesselschade Roemers de poëzie van
‘De Britse Donn, die duistre zon’ echt begreep. Hij onderschatte daarmee haar
geoefende begrip van moeilijke teksten. Maar in de opdracht van zijn vertaling
van Sophocles’ Elektra (1639) zou hij haar juist eren omdat zij de problemen
van de vertaalkunst goed wist in te schatten. Zij werkte toen aan een overzetting van Tasso’s epos Gerusalemme liberata, dat Vondel zelf ook al had vertaald.
Van Tesselschades arbeid is maar één strofe bewaard gebleven. Ook na haar
dood kende het bredere zeventiende-eeuwse publiek alleen maar poëzie van haar
die opgenomen was in bundels van of met – hoofdzakelijk – mannen, onder
andere in een aanhangsel bij de Amsterdamse uitgave van Westerbaens Minnedichten (1644). Alleen een Italiaanse gedichtje voor Maria de’ Medici verscheen
in 1638 apart in plano, maar ook toen nog samen met een welkomstgedichtje
van Vondel.
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Literaire oordeelsvorming bleef een zaak van – geletterde – mannen. Ook al
droeg hij zijn Donne-vertalingen aan haar op, toch rekende Huygens Tesselschade Roemers niet tot het groepje deskundigen aan wie hij zijn poëzie voorlegde voor hij er in bredere kring mee voor de dag kwam. In 1638 gaf hij het
manuscript van zijn lange gedicht Dagh-werck over zijn dagelijks leven met
Susanna van Baerle uit handen en opnieuw waren het Hooft, Barlaeus, Vondel,
Baeck en nu ook Daniël Mostart die het bij Barlaeus thuis lazen. Huygens was
bij het begin van zijn huwelijk aan het werk begonnen en had het na de dood
van zijn vrouw afgerond met een klacht en een prozaslot. In dit gedicht formuleerde hij ook de eisen die hij aan ideale poëzie stelde, een poëzie die in dit
geval een zeer moeilijk toegankelijke tekst opleverde. Hij wilde:
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Keur van woorden, pitt van sinn,
Drijmael dobbel binnen in
Wat of schael of schell* beloven,
Held’re tael en onbestoven,
Spraeck van huijden*, toon van straet,
Mannen meening, vrouwen praet,
Klare letter, duijster dencken,
Min dan herssenen kan krencken,
Meer dan herssenen ontoom’,
’Trijm voor wind, ’tgerijmd’ in stroom*.

*schil
*vandaag de dag

*tegen de stroom in

Anders geformuleerd: uitgelezen woorden, kernachtige gedachten, binnenin
driedubbel wat de buitenkant belooft; duidelijke, zuivere, natuurlijke taal van
gewone mensen; weloverwogen gedachten bevattend die mannen eigen zijn,
geformuleerd zoals gebruikelijk in de taal van vrouwen (die zich namelijk in
Huygens’ ogen natuurlijk en raak uitdrukten); een duidelijke expressie van een
moeilijke manier van denken, niet zo moeilijk dat men er zijn hersens om moet
pijnigen, maar wel zo dat men zich moet blijven concentreren; het rijm ongezocht, maar de inhoud telkens anders dan men verwacht.
Het lijkt erop dat Huygens zelf dit gedicht toch te duister vond. In elk geval
leverde hij – in feite tegen zijn principes – er zelf nog een uitleg bij. Hij overwoog op dat moment een uitgave van de tekst en verzocht de kunstrechters alvast drempeldichten daarvoor te schrijven. Vondel had waarschijnlijk weinig
voeling met Dagh-werck. Hij zocht het niet in lof, maar in troost voor de weduwnaar. Mostart en hij gaven bovendien taalkundig commentaar. Zoals te
verwachten bleken hieruit Vondels bezwaren tegen grammaticale vrijheden,
woordspel nieuwvormingen en gebruik van volkstalige vormen. Dit commentaar is een van de weinige gevallen van specifieke literaire kritiek die uit deze
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periode zijn overgeleverd. Huygens reageerde in een weerlegging vrij minachtend op dit onbegrip voor subtiel taalspel en ook volgens Hooft zocht Vondel
nogal eens ‘knorven in de biezen’ (knopen in rietstengels). Dat wil zeggen: hij
zocht soms fouten waar ze niet waren. Het stemde Huygens niet welwillender
tegenover Vondels stijl. Toen Vondel in 1644 ongevraagd een Latijns rouwdicht
van Huygens over de geëxecuteerde Engelse graaf Stratford had vertaald, oordeelde de Haagse dichter in twee epigrammen vernietigend over de – in zijn
ogen – pompeuze retoriek. In diezelfde tijd stelde Vondel zich in diverse publicaties op als een overtuigde bekeerling tot het katholieke geloof, waarmee
hij opnieuw aanleiding gaf tot reeksen venijnige aanvallen van calvinistische
zijde (zie p. 385 en 400). Zijn openlijke verdediging van de moederkerk en haar
geloofspunten vervreemdde hem nog meer van Hooft en Huygens. Hooft verzuchtte in april 1645 tegenover Barlaeus: ‘Mij deert des mans, die geenes dings
eerder moede schijnt te worden, dan der ruste.’
Hooft was inmiddels op zijn beurt kritisch geworden over veel van zijn eigen
vroegere werk. Toen in 1636 Jacob van der Burgh een verzameluitgave verzorgde van de Gedichten van de meester verwierp deze zijn jeugdspelen en veel
van zijn oude gedichten en liedjes, of hij schaafde ze bij naar de strenge metrische
eisen van Huygens. Onder zijn nog onbekende gedichten vond men recente, wat
gemaniëreerde amoureuze lyriek en verschillende gedichten voor zijn vriendenkring, maar ook psalmvertalingen en het al wat oudere ‘Noodlot’ (van 1618).
Ook al manifesteerde Hooft zich in het algemeen als werelds dichter, toch wilde
hij, net als bijna alle contemporaine Nederlandse dichters, op enigerlei moment
in poëzie zijn religieuze overtuiging uitspreken. Uit ‘Noodlot’ blijkt zijn geloof
in de goddelijke voorzienigheid, die de oorzakelijke samenhang der dingen
bepaalt, en wier geheime wilsbeschikkingen in de christelijk-stoïsche visie door
het ‘Noodlot’ (of Fatum) ten uitvoer worden gebracht. Zijn beschouwende
loflied op Gods goedheid, ‘Danckbaer genoegen’, vond hij kennelijk te persoonlijk om op te nemen. Geschreven als een houvast in de onzekere tijd waarin hij
dong naar de hand van Leonore Hellemans, vertolkte het zijn melancholie en
liefdesverdriet, waarop hij uiteindelijk de overwinning behaalde.
In het voorwoord tot de Gedichten gaf Van der Burgh aan Hooft een ereplaats in de literaire vernieuwing die volgens hem door Spiegel was begonnen en
daarna door Heinsius, Cats, Coster en Vondel was voortgezet. Door de bundel
aan Huygens op te dragen eerde hij deze samen met Hooft. De mooie kwartoeditie van de Gedichten bevatte lyriek en drama. Ze werd pas in 1644 herdrukt,
nu in kleiner formaat, maar wel met een gegraveerde titelpagina die aan beide
opgenomen genres recht deed. De toneelspelen – vooral de Geeraerdt van Velsen,
die regelmatig in Amsterdam werd opgevoerd – hadden inmiddels ook verschillende aparte drukken beleefd. Hoofts lyriek lijkt echter een kleiner leespubliek

te hebben gehad. Wel maakte de Haarlemse priester-componist Joan Albert Ban
nieuwe composities voor zijn minneliederen. In de bundel Zang-bloemzel
(1642) zette Ban ook Tesselschades gedicht over de nachtegaal en een gedicht van
Huygens op muziek. Dit alles was in de geest van Huygens, die vond dat contrafacten niet tot de werkelijke liedkunst behoorden.
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Huygens voor eigen kring
Huygens zou zijn Nederlandstalige poëzie pas weer bundelen in Koren-bloemen
(1658). Onbekend bleven zo voorlopig de gedichten uit de tijd dat hij wierf om
Susanna van Baerle (in 1625-1626) of die hij schreef voor en over Tesselschade
Roemers, de vriendin die hij na 1640 probeerde terug te brengen van haar bekering tot het katholicisme. Ook Dagh-werck hield hij bij nader inzien tot 1658
in portefeuille, evenals zijn bewogen sonnet ‘Cupio dissolvi. Op de dood van
Sterre’. In dit sonnet verwoordde hij zijn verlangen om in de hemel verenigd te
worden met zijn vrouw als een gedeeltelijke imitatio van Petrarca’s melancholische sonnet ‘In morte di Madonna Laura’.
Vóór 1650 kwamen er alleen twee aparte Nederlandstalige publicaties van
Huygens op de markt. Allereerst verscheen een sonnettenserie op de christelijke
feestdagen, Heilighe daghen (1645), een nieuwjaarscadeau voor Hoofts vrouw.
Het zijn religieus-bewogen gedichten, doortrokken van een besef van menselijke zondigheid tegenover een goede, rechtvaardige God. Huygens drukte dit
aan het eind van ‘Sondagh’ uit in vernuftig woord- en klankspel, antithesen en
paradoxen:
God Son, God Soon, God Soen*, hoe langh duert dijn geduld?
*verzoening
Hoe langhe lijdt ghy, Heer, dijn’ Soon-dagh, Soen-dagh, Sondagh,
Ondanckbaerlick verspilt, verspeelt, verspelt* in Sond-dagh?
*verkeerd gespeld

De serie werd via Barlaeus’ bemiddeling in een mooie uitgave gedrukt bij Joan
Blaeu, die het uitgeversbedrijf van zijn beroemde vader had voortgezet. Vier
edities volgden elkaar snel op, waarvan de eerste wel bestemd zal zijn geweest
voor Huygens’ intimi. Tot de (literaire) relaties aan wie hij exemplaren stuurde, behoorden de calvinistische dichter Revius, die sinds enige jaren in Leiden
woonde, en diverse vrouwen. Deze vriendinnen kregen een eigen opdrachtvers. Een kritische lezer vond Huygens in de Amsterdamse dichter, toneelschrijver en satirisch pamflettist Jan Zoet, die in de Heilighe daghen ‘ziel en
leeven’ miste. Daarop meende Huygens dat de schrijver een e te veel in zijn
naam had. In 1647 publiceerde hij Ooghen-troost, een retorisch doorwrocht
gedicht binnen de humanistische traditie van de consolatio, dat in 1653 ook al
aan een derde druk toe was. Hierin troostte hij zijn oude, blind geworden
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vriendin Lucretia van Trello met een beschouwing over de vormen van geestelijke blindheid bij vele soorten mensen. Zo kon hij concluderen: ‘Blind en onblind is een, de vrome sullen God sien.’ Ook dichters waren blind, vond hij,
tenminste diegenen die zich door preoccupatie met het rijm lieten wegvoeren
van de waarheid en de rede.
Nederlandstalige poëzie vertegenwoordigde, zoals we weten, maar een deel
van Huygens’ literaire productie. Behalve met Barlaeus had hij levendig literair
contact-in-het-Latijn met vele anderen uit het humanistenmilieu, wat een
neerslag vond in brieven en versjes. Net als Cats en andere geleerden onderhield hij zich zo ook met de geleerde Anna Maria van Schurman. In 1644 trad
Huygens als Latijnstalig dichter naar buiten met de bundel Momenta desultoria. Die werd – onder supervisie van Barlaeus – bezorgd door de gouverneur
van Huygens’ zonen, Hendrik Bruno, en uitgegeven bij Elsevier in Leiden, het
bolwerk van de gedrukte Latijnstalige geleerdheid. De uitgave bevatte vele
versjes voor en over Huygens’ vrienden en negen afdelingen met epigrammen.
In 1655 kwam hij in uitgebreide vorm opnieuw op de markt.
Het was in dit Latijnstalige circuit dat Huygens en Barlaeus met plagerige
gedichtjes en uitwisseling van versjes het spel speelden van een onderlinge
weduwnaarscompetitie om de hand van de weduwe Tesselschade Roemers.
Vooral Barlaeus creëerde hierbij de mythe van Tesselschade als ideale geest- en
kunstrijke, maar ook deugdzame vrouw. In 1643 zong hij al haar lof tegenover
Hooft in een van de door hem bedachte dialogen met diverse gesprekspartners
achter in de bundel Faces augustae (zie p.348). In 1646 nam Barlaeus in de aparte
sectie ‘Tessalica’ van zijn Poemata (deel 2) gedichten voor en over Tesselschade
op. Zij was toen al als ‘puikjuweel der vrouwelijke sekse’ opgevoerd in Jan de
Brunes Wetsteen der vernuften (1644; zie p. 412), maar dan wel in de schaduw
van de geleerde Anna Maria van Schurman. Dit alles dus nog voor zij in 1649
stierf. In de jaren veertig hadden ook twee jongere Amsterdamse dichters, beiden protegés van Barlaeus, geprobeerd om via gedichten voor Tesselschade toegang te krijgen tot het literaire milieu van Hooft, of om die – incidentele – toegang te bevestigen: Geeraardt Brandt en Jan Vos. Andere gedichten van Barlaeus
en Huygens, gewijd aan gebeurtenissen en personen in de kring om Hooft,
legden in deze tijd het fundament van de latere ‘Muiderkring’-mythe.
Hooft stierf in mei 1647. Een jaar later volgde Barlaeus. Hoogstwaarschijnlijk had de manisch-depressieve geleerde zelfmoord gepleegd door zich te verdrinken in de put achter zijn huis. Deze vermoedelijke doodsoorzaak werd
echter in de officiële lijkrede en de funeraire gedichten angstvallig verzwegen.
Bekendmaking zou een verbod op een graf in gewijde grond en confiscatie van
zijn bezit hebben betekend. ‘Hier sluimert Baerle neffens Hooft. Geen zerck
hun glans noch vrientschap dooft,’ zo besloot Vondel zijn enigszins plichtma-
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tige ‘Lyckzang over den heer Kasper van Baerle’ (1648). Hijzelf, Huygens en
Cats zouden hierna nog enkele decennia als eerbiedwaardige gecanoniseerden
optreden te midden van vele andere dichters. In 1648 liet de Nijmeegs-Utrechtse
student Pieter van Haps de geest van Barlaeus als Latijnstalig nationaal dichter
optreden in een spel ter ere van de Vrede van Munster. Hooft, Huygens, Vondel
en Vos werden daarin opgeroepen om hun stem te verheffen als pittig-geestrijke ‘hoogh-dravende Poëten’, naast de zoetvloeiende (‘honich soete’) Cats,
de inmiddels ook bekend geworden Krul en de Deventer dichter Jan van der
Veen. Dat Hooft en Krul inmiddels waren overleden, lijkt Van Haps niet te hebben geweten. De poëzie had toen in vele milieus binnen de Republiek wortel geschoten. Zij bleef echter ook nu de meeste vruchten dragen in de grootstedelijke
cultuur van Amsterdam.

Literatuur in Amsterdam
Amsterdam groeide tussen 1620 en 1650 uit tot een metropool met meer dan
150.000 inwoners. De stad was een van activiteit en inventiviteit bruisend economisch en cultureel centrum, dat een veelheid van uitgevers en boekhandelaren,
beeldende kunstenaars, schrijvers en geleerden naar zich toe zoog, wier uitstraling tot ver in de provincies en daarbuiten reikte. De regeerders bonden de
burgers het liefst door een tolerant beleid aan de stad. Zij gaven dan ook een
extra stimulans aan het toneel, dat met een ordebevestigend en ordebewarend
repertoire een tegenwicht kon vormen tegen de boetepreken van de calvinistische
predikanten. Alleen in Amsterdam kregen potentiële dramaschrijvers ruime
gelegenheid om via het toneel naam en gunsten te verwerven die hun professionele en sociale leven ten goede kwamen. De rol van de rederijkerskamers was in
1637 uitgespeeld. Sindsdien schreef men voor de nieuwe, geprofessionaliseerde
Schouwburg, die het sociaal-culturele prestige van de stad verhoogde.
Veel toneelschrijvers manifesteerden zich ook als dichters in andere genres.
Vondel, wiens toneeloeuvre het hoogste literaire aanzien genoot, ontwikkelde
zich in deze periode tevens als toonaangevend lyrisch dichter die de belangrijke
gebeurtenissen in stad en land opiniërend begeleidde. Vanaf het begin van de
jaren dertig droeg hij bij aan het door de Amsterdamse regeerders gewenste
beeld van een stad die door wijze gematigdheid en rechtvaardigheid werd bestuurd. In de tweede helft van de jaren veertig volgde een jongere dichtersgeneratie in dit spoor. Maar ook in deze stad was – binnen zekere grenzen –
ruimte voor satire die het harmonische beeld van de gevestigde orde juist wilde
ondermijnen.

Het toneel van Jan Harmens Krul
Jan Harmens Krul (1601 of 1602-1646) bevestigde in februari 1623 namens De
Eglentier de oude band met de stad, toen de kamer in aanwezigheid van de
burgemeesters zijn tragikomedie Diana opvoerde. Dit stuk was het eerste van
een elftal oorspronkelijke spelen die Krul in een periode van een kleine twintig
jaar zou vullen met gecompliceerde liefdes- en andere avonturen. Hovelingen
en – echte of vermeende – herders of soms jongelui uit de burgerstand raakten
hierin verward in amoureuze verwikkelingen. Drie stukken (Celion en Bellinde en
Alcip, en Amarillis, beide gepubliceerd in 1639, en Rosilion en Rosaniere, 1641)
waren bewerkingen van stof uit Honoré d’Urfé’s populaire liefdes- en avonturenroman L’Astrée. Hieruit vertaalden Van Heemskerck en in de jaren dertig ook
andere auteurs een groot aantal losse verhalen (zie p. 437). Krul hanteerde de
door Rodenburgh beproefde toneelformule, maar nu met een uitgesproken voorliefde voor een pastorale setting, in een eenvoudige, vloeiende taal zonder lange
didactische uitweidingen. De jeugdige auteur trok alle registers open om het
publiek te behagen. Steevast verweefde hij de gesproken tekst met scènes die
muziek en zang bevatten – wat Rodenburgh ook al had gedaan – en in enkele
spelen laste hij ook griezelelementen als toverij en onderaardse geesten in. Het
waren attracties waarmee andere auteurs van tragikomedies en kluchten even-
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Van kamers naar Schouwburg
Nadat Coster in 1622 het gebouw van de Nederduytsche Academie had verkocht
aan het Weeshuis, zou hij voorlopig geen openbare culturele functie meer vervullen. De twee oude kamers hadden als literaire organisaties nu weer het rijk
alleen. In 1624 organiseerde de Brabantse kamer Het Wit Lavendel weer een
wedstrijd, waaraan ook De Eglentier meedeed (zie p.267), maar sindsdien traden
de Amsterdamse rederijkers alleen nog met toneelvoorstellingen naar buiten.
Rodenburgh had waarschijnlijk al in 1619 Amsterdam verlaten, waarna de katholieke ijzerhandelaar Jan Harmens Krul zijn rol als leidend dichter van De Eglentier
overnam. Het Wit Lavendel kreeg de beschikking over het academiegebouw en
verloor daar algauw zijn oude behoudende karakter.
De cultuurpolitiek van de stad was echter gebaat bij één professionele toneelinstelling die naast een stedelijk instituut voor hoger wetenschappelijk onderwijs zou opereren. Zo smolten in 1632, het jaar waarin het Athenaeum Illustre
zijn academische poort opende, beide kamers op last van de magistraat samen
tot één instelling. De winst daarvan zou voortaan verdeeld worden over het
Weeshuis en het Oudemannen- en vrouwengasthuis. In deze gecombineerde
Amsterdamsche Kamer was nu binnenshuis geen ruimte meer voor de traditionele
dichtoefeningen. Als toneelorganisatie ging zij in 1638 geruisloos over in de
nieuwe Schouwburg.
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eens raad wisten. Krul probeerde door de zang van klagende minnaars en door
andere muzikale scènes als serenades, afdalingen van goden en godinnen, offerplechtigheden of bruiloften oog en oor te strelen. Maar evenals Rodenburgh
was hij een groot voorstander van stichting, en ook hij stelde daarbij kuise liefde graag tegenover geile hartstocht. Vanuit die preoccupatie laadde hij het herdersleven vrij stereotiep op met de bekende pastorale ethiek van zuiverheid en
harmonie, in tegenstelling tot het ijdele en onverzadigbare streven naar wellust, wereldse eer en rijkdom aan het hof. Dit alles zonder verdere filosofische
onderbouwing.
Krul betreurde het gedwongen einde van de rederijkersactiviteiten van De
Eglentier zeer, temeer omdat hij in de gefuseerde instelling nauwelijks een voet
aan de grond kreeg. Waaraan dit lag, is niet helemaal duidelijk. Dat hij zich in
zijn stukken richtte op de smaak van een groot publiek kan moeilijk de reden
zijn geweest, want dat deed de gefuseerde kamer ook. Waarschijnlijk speelden
persoonlijke vetes een doorslaggevende rol. In 1634 startte Krul met de stichting
van een Amsterdamsche musyck-kamer een particulier experiment, waarmee
hij inhaakte op de groeiende smaak voor toneel met veel muzikale elementen.
In elk geval werd in die bijzondere kamer zijn Pastorel musyck-spel van Juliana,
en Claudiaen (1634) opgevoerd. Volgens de rederijkerstraditie leidde hij dit
spel in met een toneeltje met allegorische en mythologische figuren, maar nu
sprekend én zingend. Krul lijkt te veel te zijn tegengewerkt: in 1635 was de Musyckkamer al weer ter ziele.
Als Krul met zijn lofzang op Amsterdam en zijn deugdzame bestuurders
(’Tpalleys der Amstel-goden, 1636) geprobeerd heeft om zich alvast een weg te
banen naar de nieuwe Schouwburg (zie p. 375), dan is hem dat niet goed gelukt. Het duurde nog tot 1643 voor stukken van hem weer een kans kregen. Van
zijn pastorale spelen deed toen alleen zijn oude Diana het nog echt goed. Het
stuk zou – in steeds door hem aangepaste versies – tot in de jaren zestig op de
Schouwburg opgevoerd worden. Spektakel – onder meer door vertoningen en
balletten – en griezeleffecten werden in de loop van de tijd nog meer door hem
aangezet. Opnieuw inspelend op de publiekssmaak schreef Krul nog een
nieuw spektakelstuk met stof uit het populaire ridderepos Orlando furioso van
Ariosto en vertaalde hij twee Franse tragikomedies, waarvan Tirannige liefde (1647)
een succes werd. Ook buiten het toneel was de ‘soet-vloeyende poëet’ – een epitheton dat hij deelde met Cats – een ambitieuze gooi blijven doen naar literaire
roem, op basis van een veelzijdig, maar uitdrukkelijk niet-geleerd oeuvre.
De Academie
In de periode 1622-1632 was de toneelproductie van Het Wit Lavendel toch
aanzienlijk groter dan die van De Eglentier: men bracht wel zo’n dertig nieuwe
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stukken op het academietoneel, waaronder een vijftal kluchten. Deze uitbreiding
van het repertoire was waarschijnlijk mede te danken aan de deelname van oude
academieleden en aan de goede toneelaccommodatie, maar ook aan een sterke
neiging tot commercialisering. Een goed deel van de nieuwe spelen bestond uit
emotionerende drama’s, in vele combinaties van klassiek-senecaanse en nietklassieke elementen, met veel personages en spannende afwisseling, gesitueerd
in koninklijke of adellijke hoven of soms in een meer ‘burgerlijke’ of pastorale
setting. Hiervoor tekenden zeker dertien – meest Amsterdamse en nieuwe –
auteurs, van wie sommigen goed doorhadden hoe ze met hels spektakel, geweld
en gruwelen succes konden behalen. Zo rukt in het successtuk Styrus en Ariame
van de productieve Jacob Struys de hoofdpersoon een medeminnaar het hart uit
en doorsteekt hij in razernij zijn geliefde alvorens zichzelf te doden. Dit gruweldrama werd nog tot in 1678 in de Schouwburg gespeeld. H. Roelandts sensatiestuk Biron (gedrukt in 1629), over een geruchtmakende samenzwering tegen
de Franse koning Hendrik iv die in 1602 had plaatsgehad, zou zeker nog tot
1700 een publiekstrekker blijven. Wel was dit drama toen al gekuist van zijn vele
vloeken. Deze exemplarische geschiedenis over de val van staatzuchtige hoogmoed kwam ook uitvoerig aan de orde in Hoofts biografie van de koning.
Behalve een reprise van De Konings Jephthah (in 1628) bracht de kamer nog
maar één nieuw bijbels stuk, Goliath (waarschijnlijk uit 1624). Het was in de
klassieke traditie gescheven door Joan Victorinus (Vechters), een geleerde
Amsterdamse advocaat. Het verhaal over de herdersjongen David die dankzij
Gods macht de reus Goliath verslaat, was een geliefd onderwerp in de succesvolle strijd tegen Spanje. Maar anders dan in vorige bijbelse spelen van Het Wit
Lavendel ontbrak in dit stuk elke expliciete verwijzing naar die actualiteit. Wel
werd het stuk hernomen (en voor het eerst gedrukt) ter gelegenheid van Frederik
Hendriks verovering van ’s-Hertogenbosch.
Met W.D. Hooft (geen familie) had Het Wit Lavendel bovendien een auteur
in huis met talent voor komisch toneel. Diens klucht Styve Piet (1628), waarin
een meisje door een list haar ouders toestemming tot een huwelijk met haar
vrijer afdwingt, had langdurig succes. Direct na de fusie met De Eglentier (in
1632) was deze Hooft waarschijnlijk medeverantwoordelijk voor de marginalisering van Krul, die zich toen ook even op het terrein van de klucht waagde. Ook
Krul pakte het populaire thema van vrijerij aan. Zijn Drooghe Goosen, waarin
een sukkelige jongeman door zijn moeder uit vrijen wordt gestuurd, viel echter
weg bij het blijvende succes van Kolms Malle Jan Tot over hetzelfde onderwerp.
In de periode 1626-1630 lijkt de geest van de oude voormannen van de Nederduytsche Academie weer even geactiveerd te zijn. Hoofts Baeto ging in 1626 in
première, terwijl in 1628 twee auteurs elk aansloten op het blijvende, grote succes
van zijn Geeraerdt van Velsen. Sixtinus, die indertijd het openingsspel voor Cos-
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ters Academie had geschreven, maakte een vervolgtragedie, die in de Schouwburg een tijdlang direct na Hoofts drama zou worden opgevoerd. Maar anders
dan Hooft bood Sixtinus op het laatst de mogelijkheid om Velsen als een vrijheidsheld te zien. J.J. Colevelt, in 1628 bestuurslid van Het Wit Lavendel, bracht
met veel minder succes de hele geschiedenis van graaf Floris op het toneel. Die
begon met het optreden van diens door Velsen versmade maîtresse, die de
graaf opstookt om Velsens vrouw te verkrachten. Hiernaast werden juist nu de
komedies van Hooft, Bredero, Coster en Biestkens, Bredero’s Stommen ridder
en Costers Isabella hernomen.
Op zichzelf was de herleefde aandacht voor de oude successtukken van de
Nederduytsche Academie, wel op de oude bühne opgevoerd maar nu door de
Brabantse kamer, geen teken van herleving van de oude academiegeest. Er waren
in deze vernieuwde kamer echter wel blijken van nieuw elan om te strijden voor
politieke en religieuze verdraagzaamheid. Het politieke klimaat in Amsterdam
was daar inmiddels weer gunstig voor geworden. De invloed van de calvinistische orthodoxie was in 1620 al verminderd. Deze werd geheel ingedamd toen
in februari 1627 de libertijnse ofwel ‘politique’ regenten in het stadsbestuur de
meerderheid kregen. Zo lijkt Vondel, in deze tijd politiek-maatschappelijk uiterst strijdvaardig, juist nu zijn oude banden met de Brabantse kamer weer te
hebben aangehaald. Toen Huygens in haar toneelgebouw een opvoering van
Hoofts Warenar bijwoonde, werd hij vanaf het toneel verwelkomd door de
dichter die nog maar twee jaar tevoren wegens zijn Palamedes voor het Hof
van Holland was gedaagd. Huygens was in die tijd op vrijersvoeten en wierf in
Amsterdam om zijn bruid Susanna van Baerle. De deftige Haagse gast hoorde
zich met gemengde gevoelens door Vondel roemen als een tweede Orpheus, en
als een man ‘dien veele harten trouwen // in den drang van eedle vrouwen’ (die
veel edele vrouwen in hun hart begeren te trouwen). Huygens reageerde met een
versje vol zelfspot, waarin hij wel de gek stak met Vondels hoogdravende stijl:
Wan ick mij alle de wonderen gonde,
Alle de vonden die Vondelen vonde.

Ook Coster raakte actief bij het nieuwe academietoneel betrokken. Hij moet
immers wel de auteur zijn geweest van het pamfletachtige spelletje Kallefs-val,
waarin in 1628 opnieuw de heerszucht van de contraremonstrantse predikanten
werd gehekeld. In het voorwoord ‘Aen den Leser’ presenteerde de dichter zijn
stuk als een pendant van Vondels Palamedes: ‘Hy Staten nijpt, en ick de Kerck.’
(Overigens richtte ook Vondel in deze tijd al pijlen op calvinistische predikanten.) Als het stuk op het academietoneel is opgevoerd, zoals het titelblad suggereert, zal dat waarschijnlijk alleen in besloten kring zijn gebeurd.

De Schouwburg van Jacob van Campen
In de loop van 1637 werd op de plaats van Costers Academie de Schouwburg van de
classicistische architect Jacob van Campen gebouwd. Zoals Vondel het zou zeggen:
Wy bootzen ’t groote Rome na in ’t kleen,
Nu Kampen bezigh is met bouwen,
En na den heemel vaert met hout en steen.

Nog geen enkele andere stad in de Republiek bezat een officiële toneelinstelling,
laat staan een die zo luisterrijk was gehuisvest. De Schouwburg werd een van de
showpieces van de stad, een kunsttempel waarheen de burgemeesters graag hoge

375
D E L I T E R AT U U R VA N C I R C A 1 6 2 0 T O T C I R C A 1 6 5 0

Terwijl Coster organisatorisch op de achtergrond bleef, vond hij in Vondel een
congeniale kritische geest, die nu namens de nieuwe Academie de fakkel zwaaide. Dat bleek heel duidelijk in maart 1630, kort nadat dominee Smout, hun
beider vijand, uit de stad was verbannen. Vondel schreef toen als lid van het
bestuur een opzienbarende prijsvraag uit, die hij eerst op het toneel liet voordragen en daarna in plano liet verspreiden. Verwijzend naar de volksopruiing
door onverdraagzame predikanten vroeg hij daarin antwoord op een reeks
provocerende vragen. De beloning voor het beste antwoord was een beker met de
gegraveerde beeltenis van Frederik Hendrik, die zich voor ’s-Hertogenbosch
een veel betere stedendwinger had betoond dan Maurits. De prijsvraag lokte
behalve het ene verzoenende antwoord van Tesselschade Roemers zo’n onverkwikkelijke stroom van vijandige reacties uit dat de zaak op last van het stadsbestuur na twee weken moest worden gestopt. Ook toen in november 1630 Costers
Iphigenia opnieuw werd gespeeld en gedrukt, voorzien van een honende slotscène, barstten er weer snierende verzen van contraremonstrantse zijde los tegen
Coster én Vondel. De hekeldichter Vondel had het daar ook naar gemaakt, onder
meer in een geestig spotliedje op een andere verbannen predikant, dominee
Otto Badius, ‘Een Otter in ’t Bolwerck’. Dit riep om reacties op dezelfde melodie.
Heeft deze opschudding de fusie van de hernieuwde Brabantse kamer en de
oude Eglentier bespoedigd? Tot de overgang naar de Schouwburg speelde deze
nieuwe Amsterdamse kamer met nog zeker ruim tien nieuwe stukken geheel op
safe. Het ging nu allemaal om romaneske liefdesverwikkelingen, met veel spektakel, geweld, geest- en godenverschijningen. Een hele groep auteurs zette zich
hiervoor in. De productieve Meindert Pietersz. Voskuyl schreef op zijn minst
een van zijn stukken (Kuyssche Roelandyne, 1635) aan boord van een wachtschip van de Amsterdamse admiraliteit. Men maakte natuurlijk ook graag gebruik van de nieuwe technische mogelijkheden van de Academie, vooral van de
lift waarmee men personages kon laten neerdalen of opstijgen.

De Amsterdamse Schouwburg van Jacob van
Campen, voor de verbouwing van 1665.
Gezicht op het toneel en op de zaal (onder).

Gravures van S. Savry, 1658. De tekst op de
architraaf van de vaste toneelbouw en die
boven de loges is van Vondel.
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gasten meenamen. Tijdens het toneelseizoen werd hier nu bijna steevast twee
keer per week gespeeld, in de kermisweek zelfs elke dag, en dat voor een zaal die
wel een kleine duizend toeschouwers kon bevatten. De professionalisering van
het toneel was nu in Amsterdam een feit. Voortaan traden er betaalde acteurs op,
die per seizoen werden geëngageerd en die vaak ook via een nevenberoep – zoals
kleermaker of leverancier van bier – met de Schouwburg waren verbonden. De
algehele supervisie was in handen van zes ‘hoofden’, die werden benoemd door
de burgemeesters, op voordracht van de regenten van de twee godshuizen. Het
waren mannen met respectabele beroepen, onder wie diverse artsen en kooplieden, maar ook beoefenaars van ambachten. Strenge calvinisten waren er uiteraard niet bij, wel nogal wat katholieken. Die hadden op grond van hun geloof
veel minder vooroordelen tegen toneel dan orthodoxe protestanten. Als ze maar
niet openlijk religieus-controversieel optraden, leverde hun officieel verboden
godsdienst in de praktijk geen problemen op voor hun functioneren in de publieke ruimte. Wel waren ze, op het bestuur van de Schouwburg en gildebesturen
na, uitgesloten van stedelijke bestuursfuncties. In ruil voor het stedelijke gedoogbeleid konden de Amsterdamse regeerders trouwens van katholieken een hoge
mate van gezagsgetrouwheid verwachten. Onder het gezag van de stedelijke
overheid werd de Schouwburg het centrum van een invloedrijk cultureel-economisch netwerk.
Een bezoek aan de Schouwburg stond borg voor gevarieerd vermaak. Na
een spel in meerdere bedrijven, meestal een tragedie of tragikomedie, volgde
een korte klucht, later ook wel een ballet. In beide genres was uiteraard voortdurend behoefte aan nieuw repertoire, waarvoor gezorgd werd door een indrukwekkend aantal tekstleveranciers. Tussen 1600 en 1637 waren er al zo’n
vijfendertig, meest Amsterdamse, auteurs bij de toneelproductie betrokken
geweest. Van sommige leden van die oudere garde kwam nu opnieuw werk op
de planken, zoals van Vondel, Krul en een ander Eglentier-lid, de arts Barent
Fonteyn. Daarbij leverden tussen 1637 en 1650 zo’n dertig nieuwe auteurs elk
een of meer ernstige of komische spelen, al of niet in vertaling. Zo kwamen er
in de periode tot 1650 in het ernstige genre naast ruim vijfendertig reprises
nog meer dan zestig nieuwe spelen bij. Een goede helft daarvan was waarschijnlijk oorspronkelijk, maar tegen het einde gingen vertalingen en bewerkingen uit het Frans – nogal eens geïnspireerd door Spaanse stof – en vooral
uit het Spaans het toneel domineren. Die vertalers waren voor een deel acteurs,
zoals de beroemde Adam Karelsz. van Germez (een vertaler uit het Frans), en
Isaac Vos en Leon de Fuyter, die beiden prozavertalingen van Lope de Vega door
de Joods-Portugese Jacob Baroces berijmden. De ruim twintig nieuwe kluchten
waren echter bijna allemaal origineel.
Diverse uitgevers brachten praktisch al deze teksten op enigerlei moment ook

378

als leestekst op de markt, vrijwel altijd in kwarto- of octavoformaat. Sommigen
hadden kennelijk een soort recht op het (her)drukken van gespeelde stukken,
zoals vanaf 1632 Dirck Cornelisz. Houthaeck. Niet alle toneelteksten die in deze
tijd in Amsterdam werden gedrukt, zijn opgevoerd, maar wel de meeste.
De al op het academietoneel gesignaleerde tendens in de repertoirekeus zette
door. Van de ernstige genres waren treurspelen die qua opbouw meer of minder
aansloten bij de klassieke traditie in de meerderheid. Evenals tevoren bevatten
ze vaak senecaans wraakzuchtig geweld en gruwel en andere publieksattracties,
zoals geestverschijningen. Gemoedsuitstortingen en plastische, emotionerende
beschrijvingen namen toe, en langzamerhand kwam er ook meer plaats voor
‘romantische’ liefdesavonturen, met name in – veelal vertaalde – tragikomedies.
In het komische genre sloot men aan bij de beproefde kluchtthematiek rond
list en bedrog in herkenbare situaties.
Enkele auteurs lieten in een voorwoord bij de gedrukte tekst zien dat ze wel
op de hoogte waren van basiseisen als eenheid van plaats en tijd, maar dat ze
die naar eigen inzicht hanteerden om het publiek de gewenste afwisseling te
bieden. Jan Jacobsz. Schipper, ook een actief uitgever en boekhandelaar, zei dat
hij zich maar niet te veel van die regels aantrok. Jan Zoet, die tussen 1640 en
1642 als acteur aan de Schouwburg verbonden was, suggereerde daarentegen
in zijn hooftiaanse herdersidylle Clorinde en Dambise (1640) een eenheid van
plaats door één pastoraal decor te gebruiken voor verschillende exotische locaties. In zijn treurspel Olimpia (1640) onthield hij zich van monologen, een
voor die tijd modern idee, dat Coster al eerder had geformuleerd. Het liep
vooruit op latere Frans-classicistische opvattingen, waarin de waarschijnlijkheid van het vertoonde voorop zou staan.
Muziek en zang vormden al langer een aantrekkelijk onderdeel van veel
spelen, vooral in tragikomedies en kluchten. Glazenmaker-dichter Jan Vos zou
als schouwburghoofd het initiatief nemen tot allerlei extra visuele attracties
op het toneel, vanuit de overtuiging ‘het zien gaat voor het zeggen’. Zo hernam
hij series tableaux vivants (vertoningen) die eerst bij bijzondere gelegenheden
buiten de Schouwburg waren opgevoerd en laste hij vooral spectaculaire vertoningen in bestaande spelen in. Al eerder zag men ook vertoningen in treurspelen van Vondel, de klassiek geörienteerde drama-auteur bij uitstek, die het
bijbelse drama een nieuwe, belangrijke impuls gaf.
Vondels tragedies namen met hun indringend verbeelde ethisch-religieuze
thematiek en hun voortdurende aanzet tot morele bezinning een zeer substantiële, eigen plaats in het repertoire in. Aan het eind van zijn lange leven
had de grote dichter drieëndertig drama’s geschreven: vijfentwintig oorspronkelijke (waarvan veertien met een bijbels of aan de bijbel gerelateerd onderwerp) en acht vertaalde.

Het aanwakkeren van emoties had in principe steeds in dienst gestaan van
morele belering en maatschappelijke opiniëring. In de praktijk lijkt echter bij
Jan Vos en anderen prikkeling van emoties meer en meer een doel op zich te
zijn geworden. Wel bleef Vos het algemene morele en maatschappelijke nut
van de Schouwburg benadrukken. Dat kon in zijn visie variëren van scherping
van de geest, inzicht in de menselijke natuur en mentale zelfbewapening tegen
onheil tot scholing in burgerplicht. Welke toneelgenres hij daarbij op het oog
had, liet hij in het midden.

Een vrouw is duizent mannen t’ergh*.
O eeuwige eer van Reigersbergh,
De volgende eeuwen sullen spreken,
Hoe ghy den haat hebt uitgestreken*.

*te slim af

*uw haters te slim af bent geweest

Vondel droeg daarmee in hoge mate bij tot de verheffing van Maria van Reigersberch als exemplum van vrouwelijke onwankelbare huwelijksliefde en -trouw.
Dat beeld kreeg al tijdens haar leven zijn beslag, ook via poëzie van haar eigen
echtgenoot. Grotius schreef zijn Sofompaneas nadat hij de eervolle benoeming
tot Zweeds ambassadeur in Parijs had aanvaard. Hij identificeerde zich in zijn
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De tragedies van Vondel
Op 3 januari 1638 werd de Schouwburg ingewijd met Vondels Gysbreght van
Aemstel. Het is niet duidelijk of de auteur opdracht kreeg voor een passend
openingsstuk, of dat hij, zoals hij zelf suggereerde, dit op eigen initiatief schreef.
Zijn eerste, bijbelse tragedies lagen al lange tijd achter hem. Zijn enige andere
oorspronkelijke treurspel, Palamedes, ook al twaalf jaar oud, was nooit opgevoerd, maar had hem wel algemene bekendheid als politiek hekelaar opgeleverd. Hij had daarmee tevens bewezen dat hij als geleerd auteur een compositorisch hecht, klassiek drama kon schrijven, in het voetspoor van Hooft en van
Seneca.
In 1635 had Vondel – samen met Daniël Mostart en Joan Victorinus – weer
een vertaling van een Latijnse tragedie gemaakt, nu van de oudtestamentische
tragedie Sofompaneas van Hugo Grotius (later op het toneel bekend als Joseph
in ’t hof). De publicatie was een eerbewijs voor de geleerde staatsman, die in
1621 na zijn spectaculaire ontsnapping in een boekenkist uit slot Loevestein naar
Parijs was uitgeweken. Eind 1631 was hij voor korte tijd in de Republiek teruggekeerd, waar vrienden, onder wie Hooft, tevergeefs hadden geprobeerd om
eerherstel voor hem te krijgen. Uit deze tijd dateert Vondels gedicht voor Grotius’
ondernemende vrouw Maria van Reigersberch, die als vernuftig brein achter de
ontsnapping van haar man bewezen had:
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spel met de oudtestamentische Jozef, een rechtvaardig en godvrezend bestuurder die na veel vernedering uiteindelijk onderkoning van Egypte werd.
Bij zijn persoonlijke ontmoeting met Grotius in Amsterdam lijkt Vondel onder
de indruk te zijn gekomen van diens grote ideaal: het herstel van de eenheid van
alle christenen, zoals die bestond in de kerk van de eerste eeuwen na Christus.
Op Grotius’ aanraden was hij toen begonnen aan een christelijk-klassiek epos
over Constantijn de Grote, de Romeinse keizer die in zijn rijk het christendom
had ingevoerd. Na de dood van zijn vrouw, begin 1635, had Vondel dit werk laten
liggen ten behoeve van een carrière als christelijk dramaschrijver.
Aan Grotius droeg Vondel nu de Gysbreght van Aemstel op, maar in een ‘Voorspel’ wijdde hij het stuk tevens aan de stadsregering. Dit treurspel van klassieke allure was de Schouwburg waardig. Het had alles in zich om vele generaties
Amsterdammers te boeien: schokkende lotswisselingen van de eigen voorouders,
steeds wisselende scènes met veel personages, emotionele dialogen en bloedstollende vertellingen, onderbroken door lyrische reien en – minstens eenmaal –
een gruwelvertoning. Het zou het meest prestigieuze Nederlandse toneelstuk
worden. Tot 1968 zou het praktisch ieder jaar omstreeks de jaarwisseling in
Amsterdam worden opgevoerd en het zou ook een veelgebruikt reservoir van
citaten opleveren, zoals de lof op de huwelijkstrouw in een van de reien:
Waer werd oprechter trouw
Dan tusschen man en vrouw
Ter weereld oit gevonden?
Twee zielen gloende aen een gesmeed,
Of vast geschakelt en verbonden
In lief en leedt.

Door aan te knopen bij de vaderlandse stof in Hoofts populaire Geeraerdt van
Velsen, volgde Vondel een al eerder uitgezet spoor, maar de hoofdpersoon was
nu Velsens medestander, de Amsterdamse stadsheer Van Aemstel. Onderwerp
was de door list bewerkte ondergang van het middeleeuwse Amsterdam in 1304,
langdurig belegerd door een Haarlemse legermacht die de dood van graaf
Floris v wilde wreken. Deze dramatische verbeelding betekende op vele punten
een schok der herkenning. Vondel bracht niet alleen het oude – katholieke –
Amsterdam weer tot leven, maar hij herinnerde ook aan de strijd tegen
Spanje: aan belegeringen van steden, aan huisgezinnen die het oorlogsgeweld
aan den lijve hadden ondervonden, en aan vrouwen die met angst in het hart de
terugkeer van hun strijdende echtgenoot hadden afgewacht. In het ‘Voorspel’
verwoordde de dichter dan ook de hoop op vrede van de Amsterdamse magistraat, een hoop die hij volledig deelde.
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Maar Vondels grootste tour de force was toch dat hij zijn voorstelling, niet
zelden tot in letterlijke tekstovereenkomsten, entte op Vergilius’ beroemde
verhaal van de val van Troje. De vernietiging van die stad situeerde hij in de
kerstnacht van een christelijke wereld. Zoals Troje werd verrast door de
Grieken, zo verkeerde op vergelijkbare wijze de vreugde van de Amsterdammers, die het vijandelijk beleg beëindigd waanden, in ontzetting. Daarbij was
de gebruikte list – een binnengehaald schip met rijshout, waaronder soldaten
waren verborgen – ook nog eens geïnspireerd op een episode uit de vaderlandse geschiedenis: die van het turfschip van Breda. De dappere Aeneas en zijn
vrouw Creusa herleefden in de christelijke held Gysbreght en zijn echtgenote
Badeloch, terwijl de moord op de onschuldige nonnen in de rei van Klarissen
verwees naar de kindermoord in het bijbelse Bethlehem. Die parallellie benadrukte de religieuze gedachte dat binnen Gods ondoorgrondelijke beleid ook
het leed van het historische Amsterdam een diepe zin had. De Gysbreght van
Aemstel was niet zozeer een verheerlijking van stoïsche standvastigheid tegenover de slagen van het lot, als wel een drama over godsvertrouwen in beproeving. Nadat de heer Van Aemstel zich tot het allerlaatst heeft gevleid met de
hoop dat God de stad zal redden, wijst de engel Rafaël hem erop dat hij de wapens
moet neerleggen en het hem door God opgelegde kruis van ballingschap moet
dragen. Hij voorspelt hem echter ook dat de verwoeste stad later bloeiender
dan ooit zal herrijzen. Gysbreght buigt dan ootmoedig voor Gods wil en verlaat
met zijn gezin de stad.
Vondel gaf met dit treurspel een prachtig voorbeeld van creatieve, ‘kerstenende’ imitatio. Hij maakte een hoofdpersoon die nog steeds intrigeert. Men
heeft diens karakter en handelingen niet alleen als schuldeloos-deugdzaam
geduid, maar er ook hoogmoed in gezien of blijken van een falend oordeel,
waardoor hij de situatie op het laatst niet meer goed inschat. In samenhang
met deze interpretaties is ook het gedrag van andere personages in het stuk op
uiteenlopende wijze uitgelegd. Dat geldt bijvoorbeeld voor Badelochs verzet
tegen haar echtgenoot, als deze haar beveelt om met hun kinderen het slot te
verlaten, of voor het martelaarschap van bisschop Gozewijn, die met de nonnen in het clarissenklooster wordt vermoord. Vondel zelf meende dat de ‘godvruchtigen en dapperen balling’ Gysbreght – zoals hij hem in de opdracht aan
De Groot noemde – ‘eer medoogen dan gramschap waerdigh’ was.
De Gysbreght had op tweede kerstdag 1637 in première moeten gaan, maar
door protesten van de kerkenraad tegen ‘superstitiën van de paperije, als misse
en andere ceremoniën’ die erin te zien zouden zijn, werd dit ruim een week uitgesteld. Mogelijk is de voorstelling toen wat aangepast. Ondanks de volle zalen
in begin 1638 werd Vondels kerstspel pas weer eind 1641 opnieuw in het repertoire opgenomen. Een niet-roomse vervanging leek even geleverd te worden
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Acteur Willem Ruyter, die in
het vierde bedrijf van Vondels
Gysbreght van Aemstel de rol
van Gozewijn speelt, krijgt
bisschopskleren aan.
Tekening van Rembrandt.

door Daniël Mostarts bewerking van Heinsius’ bijbelse drama over de kindermoord in Bethlehem, Herodes infanticida (De moord der onnoozelen), die in
december 1639 in première ging. De Gysbreght werd nationaal bezit, maar of
Rembrandts Nachtwacht direct geïnspireerd is door de openingsscène, zoals is
geopperd, is twijfelachtig. Wel zijn enkele tekeningen van Nederlands beroemdste schilder herkend als uitbeeldingen van figuren uit het stuk.
Voorlopig was Vondel nu geheel ‘aen de treurspelen vervallen’, zoals hij aan
De Groot schreef. Maar hij was wel voorzichtig geworden. Zo was zijn volgende treurspel Messalina (1638) al in repetitie genomen toen hij het terugtrok en
vernietigde. Dit gebeurde nadat de weeshuisregenten waren gealarmeerd door
geruchten – verspreid door acteurs – dat het om een hekeling van Frederik
Hendrik zou gaan. Tussen 1638 en 1650 zouden van Vondel nog vijf andere
oorspronkelijke tragedies – waarvan vier met een bijbels onderwerp – en een
‘Lantspel’ in première gaan. Daarnaast speelde men nog zijn vertalingen van
Grotius’ Sofompaneas en van Elektra van Sophocles (1639).
Geleerde vrienden wezen Vondel nu de weg naar de Griekse tragedie. Op
aandringen van Joan Victorinus (zie p. 373) en met behulp van een van de zonen van Gerard Vossius vertaalde hij Elektra. Deze vertaling luidde een nieuwe
ontwikkeling in Vondels dramatische werk in. Voortaan liet hij zich niet meer
door het voorbeeld van Seneca, maar door dat van de Griekse toneelschrijvers
Sophocles en Euripides leiden. Vóór deze tijd bevatten Vondels drama’s nog een

senecaanse veelheid aan gevarieerde gruwelijke gebeurtenissen of opeenstapelingen van leed, die meestal – met gebruikmaking van allerlei retorische kunstgrepen – door een van de toneelpersonages werden gerapporteerd. De protagonisten konden daarbij meestal niet veel meer doen dan geduldig lijden onder
de door God gewilde beproevingen die hun door anderen werden aangedaan.
De oriëntering op het Griekse drama uitte zich allereerst in een aandacht voor
een hechte dramastructuur, een samenhangende intrige waarin de actief handelende protagonisten in hoge mate zelf de gebeurtenissen bepaalden. Geen
uiterlijke schokkende gebeurtenissen, maar het ‘woelen’ van verschillende, met
elkaar strijdende hartstochten in het innerlijk van deze hoofdpersonen stond
nu centraal. Of, zoals Vondel het zijn opdracht voor Elektra aan Maria Tesselschade Roemers formuleerde:

*vermetelheid

Het was het ‘woelen’ van deze hartstochten dat voortaan emoties bij het publiek
moest oproepen, niet meer het aanschouwen van horror en het horen van
aangrijpende gruwelverslagen. Bij Vondel bleven deze emoties echter steeds
de didactische functie van het toneel dienen.
Hoewel Vondel in zijn opdracht tot Elektra nog wel ‘klaere vertellingen, gewightige beraedslaegingen, gezonde gezouten leeringen [ernstige, wijze lessen],
en goude spreucken’ beloofde, beperkte hij de becommentariërende rol van de
reien nu tot een minimum. Conform de gewoonte in het Griekse drama liet
hij voortaan per drama nog maar één rei optreden, als een personage dat opgenomen was in de handeling. Deze rei trok hieruit nauwelijks meer expliciete
lessen: de gedramatiseerde geschiedenis illustreerde voortaan op zichzelf de
kernboodschap. Die betrof bijna altijd Vondels overtuiging dat het individu
zelfstandig, in vrijheid, kan kiezen tussen goed en kwaad en dat hij daarin
onderworpen is aan Gods altijd rechtvaardige oordeel. In opdrachten of voorwoorden tot zijn gedrukte toneelteksten gaf Vondel rekenschap van zijn dramatische inzichten. Zijn adressaten behoorden dan ook altijd tot het milieu
van de intellectueel-literaire elite.
In de tragedie Maeghden (1639) verheerlijkte Vondel in het martelaarschap
van Sint-Ursula en de haren opnieuw – evenals in de Gysbreght – de christelijke
deemoed. Hoewel ook in deze tragedie het emotionele potentieel vooral
wordt bepaald door wat wordt verteld over gebeurtenissen elders, zijn hierin
al vernieuwende structurele tendensen aanwijsbaar. Maar pas met Gebroeders
(1640), gebaseerd op 2 Samuel 21, kwam Vondel met zijn eerste eigen tragedie
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In dit treurspel woelen veelerleie hartstoghten, gramschap, stoutigheid*,
vreeze, bekommeringe, haet en liefde, trouw en ontrouw, droefheid en blyschap,
elck om ’t hevighste.
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naar Grieks model. Daarmee scoorde hij zowel bij geleerden als bij het algemene
toneelpubliek zeer hoog.
In de opdracht aan Vossius in Gebroeders sprak een zelfbewust theoreticus
van het bijbelse drama. Volgens Vondel moest dit aan drie gouden regels beantwoorden: wat in de bijbel staat mag men niet verzwijgen, wat er niet in staat
mag men voorzichtig invullen, en niets mag met de bijbel in strijd zijn. Met
ruime toepassing van de vrijheid die de bijbeltekst hem bood, maakte hij van
Gebroeders een christelijk-Grieks drama over een familieconflict waarin oude
schuld gedelgd moet worden, zoals dat ook in Elektra het geval was. Centraal
stond de tweestrijd van de oudtestamentische koning David, die in opdracht
van de hogepriester de zeven – zelf onschuldige – nakomelingen van Saul ter
dood moet brengen. David wordt heen en weer geslingerd tussen zijn menselijk medelijden en zijn besef dat hij God gehoorzaamheid is verschuldigd. Hij
toont zich wel gevoelig voor het emotioneel beroep van Sauls weduwe Rispe en
haar dochter Michol (de pleegmoeder van de kleinzonen en Davids voormalige
echtgenote) om de mannen te sparen, maar hij kiest toch voor het uitvoeren
van Gods onbegrijpelijke wil. Op grond van Vondels eigen regieaanwijzingen
weten we dat de emoties van het publiek extra geprikkeld werden door een
spectaculair openingsbeeld en de inlassing van aparte vertoningen, onder andere
van de van smart versteende Rispe. Vondel was doordrongen van de visuele
kracht van pathetisch uitgebeelde hartstochten, zoals in historieschilderijen.
Zijn belangstelling voor beeldende kunst omvatte diverse bijbelverbeeldingen
van eigentijdse schilders. In de opdracht van Gebroeders ontwierp hij zelfs een
fictief schilderij van Rubens, dat de essentie van het drama uitbeeldde. In elk
geval was hij in deze periode zelf bij de opvoeringen van zijn stukken betrokken. Dat tijdens de voorstellingen juist het moederleed sterk werd aangezet,
kan blijken uit de regieaanwijzingen bij een Duitse vertaling van het stuk door
Andreas Gryphius, die waarschijnlijk teruggingen op een voorstelling die deze
tijdens zijn Leidse studietijd in Amsterdam had gezien. De vrouwen onder het
toneelpubliek zullen wel meer de kant van Rispe en Michol dan die van David
hebben gekozen, en mogelijk niet zij alleen.
Gebroeders keerde tot 1659 bijna jaarlijks terug in het Amsterdamse repertoire. Dit succes werd nog overtroffen door de populariteit van Vondels twee
bijbelse Jozef-drama’s, Joseph in Dothan en Joseph in Egypten (beide 1640). Vanaf
1653 tot 1708 bleven die op het toneel, steeds samen in een trilogie met zijn
vertaling van Grotius’ Sofompaneas. Beide spelen wezen uit naar de uiteindelijke, door God gewilde verheffing van de edele Jozef, die door Grotius was
verbeeld. Bij Joseph in Dothan dacht Vondel naar eigen zeggen aan een schilderij van Jan Pynas, waarin de scène was uitgebeeld die Jozefs oudste broer
Ruben zich aan het eind voor ogen stelt: de smart van Jacob over de vermeende
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dood van zijn geliefde zoon. De titelfiguur is het ootmoedig slachtoffer van de
jaloezie en haat van zijn broers, maar het volle licht valt op de emoties van de
oudste broer Ruben, die door lafheid faalt in zijn pogingen om Jozef te redden
en die uiteindelijk door hevige wroeging wordt getroffen. Door een parallel te
trekken tussen Jozef en Christus greep Vondel eigenlijk ook terug op de symboliek van Pascha. In Joseph in Egypten weigert de godvruchtige Jozef in te gaan
op de overspelige lust van zijn antagoniste Sephira, hetgeen zijn eigen – tijdelijke –
ondergang tot gevolg heeft. De oppositie tussen goed (het geloof) en kwaad zou
in Vondels drama’s nog lange tijd een centraal thema vormen.
Uit deze oudtestamentische spelen was niet op te maken dat Vondel op het
punt stond over te gaan naar de katholieke kerk. Toch was dat al duidelijk in
zijn lyrisch gedicht over Christus’ kruisiging, De kruisbergh, dat hij schreef voor
de vrouw van Joost Baeck. In 1640 werd deze tekst op muziek gezet en uitgegeven
door de katholieke componist Padbrué. Vondels overgang bleek nog duidelijker
uit zijn Brieven der heilige maeghden, martelaressen (1642), een religieuze invulling van het genre van de heldinnenbrief, en uit enkele nieuwe treurspelen.
Dit zouden leesteksten blijven. Ook de katholieke schouwburghoofden waren
het liefst zeker van een positieve publieksreactie. Maeghden was al buiten het
repertoire gehouden en zou pas in 1650 heel even op het toneel komen. Vondels
volgende martelaarsspel, Peter en Pauwels (1641), werd helemaal niet opgevoerd.
Wel zette Padbrué ook hiervan delen op muziek.
Geweerd werd ook Vondels dramatisering van recente historische stof,
Maria Stuart (1646). Omdat hij de katholieke Schotse koningin voorstelde als
het deugdzame, diepgelovige slachtoffer van de bloeddorstige protestantse
koningin Elizabeth, kreeg zijn bekering een actueel-politieke dimensie. Zijn
interpretatie impliceerde namelijk een vernietigend oordeel over de strijd van
het streng-protestantse Engelse parlement tegen de katholiekgezinde koning
Karel i, Maria’s kleinzoon. De rebellie van de parlementsleider Cromwell, een
‘vermomde Lucifer’, en de steunbetuiging van Nederlandse calvinistische predikanten waren al eerder doelwit geweest van nieuwe hekeldichten van Vondel.
Als katholiek was hij extra overtuigd van de heiligheid van het door God ingestelde koningschap, en dus van de verfoeilijkheid van elke aantasting daarvan.
Maria Stuart lokte opnieuw felle reacties van calvinistische zijde uit. Dat
een vrouw, Goudina van Weert, zich met een gedicht openlijk in de pamflettenstrijd mengde, was opmerkelijk. Ze bevond zich met haar aanklacht tegen
Vondels ondeugdelijke katholieke keuzes (Vagevier voor Joost van Vondelen,
over sijn Stuarts gemartelde majesteyt, 1647) echter op godsdienstig terrein en
daarbinnen mochten vrouwen al vanouds hun stem verheffen. Ze kreeg dan
ook bijval, hoewel haar het verwijt trof dat ze het oude rumoer om de Palamedes
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weer nieuw leven had ingeblazen. Abraham de Wees, die na de dood van Blaeu
in 1637 Vondels nieuwe uitgever was geworden, had Maria Stuart weliswaar
zonder auteursnaam en onder een schuiladres gepubliceerd, maar Vondel ontkwam niet aan een boete. Die werd door De Wees betaald, want de tekst verkocht
goed. Hij prikkelde zelfs twee auteurs buiten Amsterdam tot een tegendrama.
De Rijnsburgs-Leidse collegiant Joachim Oudaan nam in Johanna Grey, off
Gemartelde onnoselheyt (1648) een protestants slachtoffer van de katholieke Mary
Tudor (de voorgangster van Elizabeth) als hoofdpersoon. De Haarlemmer
Steven van der Lust liet een Ongheblanckette Maria Stuart (1652) door zijn kamer
De Wijngaertrancken opvoeren. In 1649 werd Karel i op zijn beurt ter dood gebracht, een gebeurtenis die ook in Nederland vele verontwaardigde reacties
uitlokte. De jonge Amsterdamse auteur Joan Dullaert schreef daarover een treurspel, dat eveneens als antwoord op Vondel kan worden beschouwd. In Karel
Stuart, of Rampzalige majesteit (gedrukt in 1652) nam ook Dullaert fel stelling
tegen de baatzuchtige cromwellianen, met name wegens hun politieke pretenties.
Maar hij relativeerde Vondels katholieke visie op Maria Stuart door de Engelse
vorst voor te stellen als een overtuigd protestant.
Tot nu toe waren Vondels titelfiguren deugdzame, godvrezende helden en
heldinnen geweest, ook al verontschuldigde de auteur zich in het voorwoord
tot Maria Stuart ervoor dat hij daarmee in strijd was met de opvattingen van
Aristoteles. Het was voor het eerst dat hij deze poëticale autoriteit noemde,
voorlopig nog heel in het kort. Hij verwees nu alleen naar het verband dat
Aristoteles legde tussen het karakter van de tragische hoofdpersoon en het beoogde effect van de tragedie: alleen als die hoofdpersoon noch geheel goed,
noch geheel slecht was, kon een treurspel ‘schrik en meedogen’ opwekken. Uit
het voorwoord tot zijn gelegenheidsspel Leeuwendalers (1647) bleek dat Vondel
een jaar later ook op de hoogte was van twee kernbegrippen in Aristoteles’ visie
op de dramatische structuur: de agnitio (‘herkennisse’, het inzicht in de ware
aard van de situatie) en peripeteia (‘overgang’, de omslag van de situatie: van geluk naar ongeluk of – soms – omgekeerd). Deze noties zou Vondel pas in het
voorwoord tot Jeptha (1659) nauwkeurig uitwerken (zie p. 531). Wel introduceerde hij in Salomon (1648, gespeeld vanaf 1650) een nieuw soort protagonist:
geen christelijke deugdheld meer, maar een zwakke persoonlijkheid die tussen
vertegenwoordigers van goed en kwaad in stond. De oudtestamentische Salomo
bereidde door een keuze voor het afgodengeloof van zijn heidense vrouwen
zelf zijn ondergang. Heeft Vondel, zoals is gesuggereerd, met dit stuk ook steun
willen geven aan zijn medekatholieken, wier ‘ware’ geloof ook na de Vrede van
Munster officieel onderdrukt bleef, maar die mochten hopen op goddelijk ingrijpen? Zo ja, dan zal dit wellicht niet als zodanig zijn herkend door de vele
toeschouwers die dit drama weer wist te trekken.

Titelprent van Jan Vos, Aran en
Titus, of Wraak en weder wraak,
vijfde druk, Amsterdam,
J. Lescailje, 1656. Gravure met
de slotscène: Titus toont aan
Thamera een schotel met de
resten van de door haar opgegeten zonen, de moor Aran
stort in een vuurpoel en keizer
Saturninus wordt neergesabeld
door Titus’ zoon Lucius.
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Toneelsuccessen op het gebied van het ernstige drama
Twee oorspronkelijke stukken evenaarden qua succes Vondels Gysbreght van
Aemstel: Jan Vos’ Aran en Titus (1641) en – in mindere mate – Geeraardt Brandts
De veinzende Torquatus (1645). Het waren twee gevallen van excessief-senecaans gruweltoneel, gesitueerd in de corrupte late Romeinse keizertijd. Noch
Vos (1610-1667), noch Brandt (1626-1669) was klassiek geschoold, maar wel hielden beide auteurs zich aan de vigerende formele eisen van het senecaanse drama
(zie p. 173) en gaven ze blijk van een – oppervlakkige – feitenkennis van de
Romeinse oudheid. Dat leverde hun evenals Vondel erkenning op bij zowel
geleerden als het grote publiek. Vos greep waarschijnlijk terug op een verloren
gegane bewerking van Shakespeares Titus Andronicus, opgevoerd door reizende toneelspelers. De door Brandt gedramatiseerde novelle uit de Histoires tragiques bevatte stof die eveneens door Shakespeare was gebruikt: het Hamletverhaal. Aran en Titus bleef wel tot 1746 op het toneel, De veinzende Torquatus
tot 1739.
Uit Vos’ drama over monstrueuze wraak en weerwraak rond de Romeinse
veldheer Titus Andronicus en de duivelse Moor Aran sprak een grote literaire
ambitie. Dat de ongeleerde maar zeker wel belezen glazenmaker zelfs Vondel
naar de kroon wilde steken, bleek al uit zijn opdracht aan Barlaeus, een tegenhanger van Vondels opdracht aan Vossius voor Gebroeders. Verwijzend naar
Vondels voorwoord tot Elektra zocht Vos erkenning voor een tragedie die nu
juist werd gekenmerkt door monstrueuze gruwelijkheid, in tegenstelling tot
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de geïdealiseerde, harmonieus geconstrueerde werkelijkheid bij Sophocles.
Volgens Vos kwam ideale schoonheid, zoals die van de heldin Elektra, pas tot
haar recht door het contrast met een monsterlijk afgebeelde speling van de
natuur zoals Aran. Later zou hij zijn keuze voor de ongeretoucheerde ‘natuur’
principiëler toelichten in het voorwoord tot zijn Medea (1667). In het voetspoor
van Vos beriepen Jan Jacobsz. Schipper en Adam Karelsz. van Germez zich in de
jaren veertig eveneens op de onvolmaakte natuur als maatstaf voor hun spelen.
Die waren echter lang niet zo gruwelijk.
Vos lijkt zich vooral te hebben gericht op het bespelen van de emoties van
zijn publiek, door middel van gruwelscènes en hevige gemoedsaandoeningen in
een retorisch-pathetische toneeltaal. De toehoorders konden wel doordrongen
worden van de onontkoombaarheid waarmee teugelloze hartstocht kon uitlopen
op een escalatie van gruwel, maar áls men deze lering had willen trekken, werd
die weinig subtiel gepresenteerd. Anders dan bijvoorbeeld Samuel Coster
bood Vos geen figuren die door hun standvastigheid een ethisch tegenwicht
boden aan de horror die hun overkwam. De losse spreuken die hij sommige
personen in de mond legde (ook het huismerk van zijn lyriek) en een discussie
over de toelaatbaarheid van eigenmachtige wraak boden bovendien alleen ad hoc
een morele dimensie. Maar als product van een autodidact die zich had ontpopt
als een tweede Seneca sloeg Aran en Titus in als een bom. Barlaeus woonde wel
minstens zevenmaal een voorstelling bij. Niet alleen hij, maar volgens zijn zeggen
ook de hele literaire elite met hem stond verstomd van bewondering voor dit
spel van een eenvoudige handwerksman:
Ik stae gelijk bedwelmt en overstolpt van geest.
De Schouburg wort verzet, en schoeyt op hooger leest.
Rijst Sophocles weer op? stampt Aeschylus weer hier?
Of maekt Euripides dit ongewoon getier?
Neen, ’t is een Ambachtsman, een ongelettert gast,
Die nu de gantsch rey van Helicon verrast.

Toen de tekst een maand na de première werd gedrukt, werd hij dan ook ingeleid
door drempeldichten van Barlaeus, Van der Burgh en Victorinus. In de tweede
druk werden die vermeerderd met een vers van Huygens en – vermoedelijk –
Coster. Barlaeus’ protectie leverde Vos in 1644 een introductie in de kring van
Hooft op, waar hij bijzonder prat op ging.
De zeer jeugdige remonstrantse horlogemaker Geeraardt Brandt spiegelde
zich in De veinzende Torquatus aan het dramatische voorbeeld van Vos en ook
hij verwierf snel een zekere literaire roem. Die had hij echter in eerste instantie
meer te danken aan zijn jeugd dan aan overtuigende dramatische kracht. Anders
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dan bij Vos triomfeerde hier de wreker die ook zelf bloed aan zijn handen had;
van enige moraal was helemaal geen sprake. Ook Brandt vond in Barlaeus een
beschermer. Diens lofdicht op de bloedstollende tragedie werd in de druk – waarschijnlijk dankzij Barlaeus’ bemiddeling – gevolgd door een drempeldicht van
Huygens’ geleerde secretaris Hendrik Bruno. De jeugdige dichter verwierf bovendien de hand van Barlaeus’ dochter Suzanne, maar wel op haar voorwaarde
dat hij zich tot (remonstrants) predikant liet scholen. Anders dan Vos distantieerde hij zich toen algauw van zijn debuut. Volgens eigen zeggen had hij daarin
te veel gezondigd tegen het decorumprincipe, met name waar dit de gepastheid
– en wel de ethische gepastheid – van de uitbeelding der personages betrof. Zijn
treurspel ging op het toneel en in drukken een eigen leven leiden, terwijl de
auteur zich ontwikkelde tot stichtelijk predikant-dichter en geschiedschrijver.
Bijna even grote publiekstrekkers als Vondels Gysbreght en Vos’ Aran en Titus
waren een paar vertaalde stukken uit het Frans en vooral het Spaans. Van oorsprong Franse blijeindigende spelen als Johan van Heemskercks De verduytste
Cid (1639, naar Corneille) en Vervolgde Laura van Van Germez (1645, naar
Rotrou), beide gebaseerd op romanstof over door nobele passies gedreven
protagonisten, scoorden hoog. Ze waren wat soberder van opzet dan het sensationele Spaanse ‘vrije’ toneel, dat in de vorm van wel vier nieuwe vertalingen
van Lope de Vega naast Rodenburghs oude Casandra vanaf 1646 voor een nog
grotere attractie zorgde. Maar toen in 1645 Bredero’s Stommen ridder weer uit de
kast gehaald werd, sloeg ook deze geschiedenis over de edele Spaanse Palmerijn
weer goed aan.
Behalve deze topstukken hadden nog enkele nieuwe oorspronkelijke drama’s
in zoverre succes dat ze na de eerste voorstellingen in meerdere speelseizoenen
in reprise werden genomen. Naast Vondel leverden drie auteurs elk een geslaagd stuk: het schouwburghoofd Pieter Codde, een katholieke medicus, de
klassiek geschoolde, doopsgezinde Reyer Anslo en Katarina Verwers. Verwers
was de enige vrouw die in deze tijd als auteur tot het toneel doordrong. Haar
tragikomedie Spaensche heydin (1644), een dramatisering van een novelle van
Cervantes (La gitanilla), werd eerst wel overvleugeld door een jongere bewerking
van dezelfde stof door Mattheus Gansneb Tengnagel, maar hield langer stand.
De novelle over het ongelijke huwelijk tussen een edelman en een zigeunerinnetje (dat natuurlijk uiteindelijk een vondeling van hoge geboorte blijkt te zijn)
was al eerder door Cats bewerkt in zijn Trou-ringh. In 1649 werd op de planken
van De Goudbloem ook een Antwerpse Gitanilla gebracht van Geeraerd van
den Brande. In de druk staan onder meer eerdichten van de Amsterdamse
drukkers en toneeldichters Lescailje, Schipper en Krul. Kennelijk hield men
aan beide zijden van de grens toen al elkaars toneelleven in het oog.
Pieter Codde volgde in zijn Herdoopers anslagh op Amsterdam (1641) in het
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voetspoor van de Gysbreght. Ook deze tragedie verbeeldde een geruchtmakende gebeurtenis uit het Amsterdamse verleden, het Wederdopersoproer van
1535. Toen godsdienstfanaten de macht in de stad hadden willen overnemen
om er een godsrijk op aarde te stichten, hadden de burgemeesters juist wél met
succes het hoofd geboden aan een aanslag. Anslo’s tragedie Parysche bruiloft
(1649) handelde over de intriges van de Franse koningin Catharina de’ Medici,
die in 1572 tijdens de Bartholomeusnacht hadden geresulteerd in de moord op
de protestantse hugenoten. Anslo schreef het stuk waarschijnlijk al in 1647 als
waarschuwing tegen de Franse machtspolitiek, die uit was op het saboteren
van de vredesonderhandelingen. Daarmee maakte hij zich tot spreekbuis van
de partij die een snelle vrede met Spanje voorstond. Het spel zou in perioden
van anti-Franse gevoelens tot in 1711 worden opgevoerd. Hetzelfde onderwerp
was in 1645 al gedramatiseerd door de veelschrijver in spe Lambert van den Bos.
Anders dan twee andere spelen van hem, die enkele jaren daarna wel op de
Schouwburg werden opgevoerd, haalde dit treurspel het toneel niet, mogelijk
omdat Van den Bos zich sterk op zijn medecalvinisten richtte.
Vaderlandse stof was op zichzelf geen waarborg voor blijvend succes, getuige
Rodenburghs Vrou Jacoba (1637). Dit treurspel over Jacoba van Beieren werd
direct na de Gysbreght tienmaal opgevoerd, om dan voorgoed te verdwijnen.
Bijbelse stof was in andere handen dan die van Vondel – zoals die van Daniël
Mostart en Willem van Heemskerk, in zijn spel over de exemplarisch moedige
Judith (Hebreeusche heldinne, 1645) – al evenmin in staat om het publiek lang
te boeien. En ook Jan Six’ opmerkelijk genuanceerde Medea (1648), waarin de
titelheldin trekken vertoont van een aristotelische held, werd voorgoed van het
toneel genomen nog voor de tekst, geïllustreerd met een fraaie ets van Rembrandt, in druk verscheen.
Beproefde kluchtthema’s
Terwijl in de programmering van de Schouwburg ruim geput werd uit het oude
komische repertoire, zorgden vooral de productieve acteurs Jillis Noozeman
en Isaac Vos voor een harde kern van nieuwe kluchten die nog heel lang op het
toneel zouden blijven. Een van de publiekstrekkers van Isaac Vos was een zogenaamde ‘singhende klucht’ (Pekelharingh in de kist, 1649). Zo’n geheel uit
liedjes op bekende melodieën bestaand spelletje was al eerder met succes gelanceerd door het vroegere Eglentier-lid en latere schouwburghoofd Barent
Fonteyn (Mr. Sullemans soete vriagie, 1633).
Beproefd vermakelijke procedés, waarin onnozele slachtoffers ten prooi
vallen aan ingenieuze listen van uitgekookte types, paste men graag toe op de
populaire thematiek van de relatie tussen beide seksen. Evenals tevoren speelden ook nu heel wat kluchten in op de preoccupatie met vrijen en trouwen. De
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door Cats gepropageerde norm dat de vrouw, als een nu eenmaal gemakkelijker
door driften meegesleept wezen, door een verstandige evenwichtige echtgenoot
moest worden geleid, werd hierin vaak doorbroken. Zo trouwden onnozelaars
met meisjes die zwanger waren van een ander (zoals in de al oudere Jan Saly
van W.D. Hooft, 1622) of hielden meisjes er verschillende minnaars op na (zoals in Bormeesters Sijtje Fobers, 1643, en zijn Infidelitas, ofte Ontrouwe dienstmaagt, 1644). Meestal ging het echter om huwelijkssituaties waarin weinig
scherpzinnige mannen werden misleid door de listen van hun overspelige
vrouw (onder andere in Jan Vos’ Oene en het topsucces Lichte Klaartje van Jillis
Nooseman, 1645), of ook wel om bazige vrouwen die met of zonder erotische
bijbedoeling hun man onder de duim probeerden te houden (Isaac Vos’ Robbert
Lever-worst, 1650, of het anonieme De qua Grieten, 1644). Verkleedpartijen en
andere trucs om de slachtoffers te begoochelen of – door vermomming als
duivel – bang te maken waren daarbij geliefd.
Nooseman voerde niet alleen slimme overspelige vrouwen op, maar eveneens mannen die in hun lust tot overspel werden gefrustreerd. In Hans van
Tongen (1644) nam ook in zo’n geval de vrouw het initiatief, net zoals de
vrouw in Noosemans Bedrooge dronkkaart (1649) met behulp van een vroegere minnaar en buren haar echtgenoot door listige bangmakerij van zijn dronkenschap afhielp. Het motief van beide kluchten was ontleend aan Boccaccio’s
Decamerone, die vaker kluchtstof leverde. Berekenend en bedrieglijk gedrag
van overspelige echtgenotes op het toneel werd in deze periode lang niet altijd
gestraft, en al evenmin werd het beoordelingsvermogen van hun sullige mannelijke slachtoffers noodzakelijkerwijs hersteld. Zo triomfeert de vrolijke hoofdpersoon van Lichte Klaartje als een ware heldin van vernuft en intrige, die haar
man wijsmaakt dat hij zijn eigen ogen – waarmee hij haar in een herberg met
haar minnaar heeft zien pretmaken – niet kan vertrouwen. De afwezigheid van
moraal kan erop wijzen dat het in deze kluchten vooral ging om de tegenstelling
tussen domheid en scherpzinnigheid. Het was een verstandprikkelende vorm
van vermaak voor een sophisticated publiek, dat ook nog steeds Costers Teeuwis
de boer, Bredero’s Spaanschen Brabander en Hoofts Warenar heel graag zag.
De realistisch voorgestelde toneelsituaties in de huwelijkskluchten betroffen wel
zaken die in het gewone leven aan morele veroordeling blootstonden, waarbij
domme verblinding vooral de man werd aangerekend.
Dit soort huwelijksconflicten zou in kluchten van de tweede helft van de
eeuw plaats gaan maken voor het thema van een door ouders of andere familieleden gepland huwelijk dat haaks stond op de keuze van het meisje zelf.
Huwelijksthematiek kreeg daar een ernstige, ethische behandeling, waarbij
beide huwelijkspartners een gedeelde verantwoordelijkheid hadden voor de
onderlinge harmonie en echtbreeksters moreel veroordeeld werden. In het

nieuwe toneelideaal van een algemeen beschavingsproces verdween ook het
onverbloemde erotische taalgebruik dat veel vroegere kluchten kenmerkte.
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Poëzie in Amsterdam
Heel wat Amsterdamse drama-auteurs uit deze periode schreven ook – of vooral –
poëzie in andere genres. Vaak richtten ze zich allereerst op de eigen gemeenschap, zoals in huwelijks- en lijkdichten en andere gedichten voor vrienden, of
luchtige versjes voor wereldlijke liedboekjes. Maar ze maakten ook diverse
soorten opiniërende gelegenheidspoëzie die belangrijke stedelijke gebeurtenissen betroffen. Andere pamfletachtige bijdragen aan maatschappelijke discussies of kritisch commentaar op de plaatselijke actualiteit waren vaak eveneens
in versvorm gesteld. Hiermee bereikte men in principe ook alle geïnteresseerden in het land, die via de boekhandelkanalen gemakkelijk deel hadden aan de
productie in het culturele centrum Amsterdam. Dit gold zeker voor het werk
van dichters die belangrijke nationale en internationale gebeurtenissen wilden becommentariëren, ook nogal eens in verzen onder opiniërende prenten.
Algemene maatschappelijk-morele lering in didactisch werk was evenmin aan
grenzen gebonden.
Vondel, bij uitstek maatschappelijk geëngageerd, profileerde zich als literair
meester in een heel scala van lyrische genres, soms als een echt Amsterdamse
dichter, soms als het nationale geweten. Bij de nieuwe generatie Amsterdamse
dichters die zich in de loop van de jaren veertig ging profileren, speelde de literaire ambitie om met deze grote man te wedijveren zeker een belangrijke rol.
Lyriek voor het sociaal verkeer; Jan Harmens Krul
Aan een sociale behoefte bleven allerlei nieuwe wereldlijke liedboekjes voldoen:
geen gezellig samenzijn zonder gezamenlijk gezang van liederen met pastoraalerotische en soms Bredero-achtige boertige thematiek, op bekende melodieën.
Dit soort bundeltjes, waarvan er na 1625 steeds meer in octavo en kleiner zakformaat werden gedrukt, verschenen in verschillende plaatsen, vooral in
Holland. Ze kregen daar nogal eens een plaatsaanduiding in de titel, zoals
Amsteldamse vrolikheyt, Haerlemsche winter-bloempjes of Rotterdamsche faembazuyn. Buiten Holland kreeg alleen het Utrechts zang-prieeltjen in zijn titel
een specifieker lokaal stempel dan de gewestelijke bundels Friesche lust-hof
(van Starter) en Zeeusche nachtegael. Ook al waren de liedjes in deze bundels
lang niet altijd lokaal gekleurd, toch kreeg in elk geval de gebruikerskring
hierdoor een bepaalde identiteit. Die kon worden versterkt door een lokaal
titelprentje. Wel werden verschillende boekjes in andere plaatsen herdrukt en
ook werden liedjes uit lokale bundeltjes elders in liedboeken overgenomen.
Verschillende bundels werden zeer populair, maar vooral de heel goedkope, in
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klein formaat, overleefden het intensieve gebruik vaak niet. Zelfs van verschillende drukken is dan geen enkel exemplaar over.
De meeste bundeltjes verschenen in Amsterdam, waar ze vaak werden opgedragen aan de Amsterdamse meisjes. Ze bevatten bijeengesprokkeld werk
van verschillende auteurs, die nogal eens waren gelieerd met de kamers en de
Schouwburg, zoals in het succesvolle Amsteldams minnebeeckje (circa 1637) en de
Amsteldamsche minne-zuchjens (1643). Die laatste bundel werd uitgegeven door
Aeltje Verwou, die ook Jan Vos’ Aran en Titus had gepubliceerd. Uiteraard
kwamen toneelliederen ook gemakkelijk in bundels terecht.
Hoewel de latere bundels veelal een klein formaat hadden, presenteerde Den
Amsterdamsche Pegasus (1627) zich nog in de traditie van de recente renaissancistische Amsterdamse liedboeken, luxueus uitgevoerd met fraaie prenten
en nieuwe muzieknotaties. Met een prijs van twee gulden was deze bundel dan
ook goed duur. Hij bevatte werk van vier auteurs, van wie al eerder gedichten
waren verschenen in Venus minne-gifjens (1622). Twee van hen, J.J. Colevelt en
W. van Velde (Campanus), waren als drama-auteur gelieerd aan Het Wit Lavendel.
In een van zijn ‘Veld-Deuntjens’ loofde Van Velde de fraaie oever van de Amstel,
de rivier waaraan hij in zijn bundel De Roemster van den Aemstel (waarschijnlijk 1623-1624) een ode, een lange hymne en twee liederen had gewijd. De titel
van die bundel en het feit dat degene die in de hymne aan het woord is een
maagd Anna sprekend invoert, suggereren dat de auteur Anna Roemers wilde
eren, vlak voor haar huwelijk. Van Velde was literair zeer up-to-date. Zijn hymne
paste bij de topografische lof in Huygens’ Voor-hout en in De Zeeusche nachtegael, en het gedicht was als eerste Nederlandse stroomdicht zelfs zijn tijd vooruit. Maar door de bundel anoniem te laten verschijnen conformeerde Van
Velde zich nog aan de kamertraditie; alleen intimi wisten wie zich achter zijn
zinspreuk verschool. In hetzelfde literaire milieu publiceerde in 1626 ook Evert
Pels een geheel eigen liedbundel (’t Lof van Cupido, gevolgd door Amsteldams
fluytertje). Ook hij verborg zich nog achter initialen.
Pastorale erotische liederen waren vooral bij Jan Harmens Krul in goede
handen. Zo waren herdersklachten en andere lyrische ontboezemingen (onder
andere serenades) in zijn toneelwerk ruim vertegenwoordigd. Maar ook daarbuiten schreef hij tal van liederen, in de vorm van monologen, dialogen of
vertellingen, met bekende petrarkistische elementen. Daarin betoonde hij
zich een bescheiden meester in het oproepen van sensuele gevoelens in een
idyllische natuur. In lijn met herdersgedichten als die van Heinsius en Cats
plaatste hij zijn herders vaak in een herkenbare omgeving, een lokale kleuring
die vaker in liederen te vinden was. Mogelijk ging het Krul speciaal om een
aanwijsbare autobiografische verhulling. Zo weidden zijn boerse herders hun
schaapjes in de duinen en aan het strand bij Beverwijk, vaak treurend om het
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verlies van een geliefde. Dat was vlak bij het huis van Catharina Baeck, naar
wier hand Krul tevergeefs had gedongen en voor wie ook Vondel omstreeks
1625 liedjes schreef. In deze lyriek kon de herder Coridon zich onbekommerd
verlustigen in de aanblik van de blote boezem van een Phyllis. Krul vond dit
kennelijk niet in tegenspraak met zijn voortdurende waarschuwingen tegen
wellust en met zijn pleidooien voor zuivere liefde in andere genres.
Erotische lyriek ging bij hem namelijk zeer vaak in eenzelfde bundel samen
met stichting, liefst in de vorm van stevige didactiek in de lijn van Cats. Niet
verbazend voor een katholieke auteur die als zinspreuk ‘Gedenckt te sterven’
voerde. Zo bracht de uitgever Colom onder de titel Amstelsche linde (1627)
Kruls eerste amoureuze liederen op de markt in combinatie met een gedicht
over de ijdelheid van de wereld. In het vervolg zou Krul in verschillende verzamelbundels oude en nieuwe liedjes combineren met andersoortig werk, waaronder drama. De Amsterdamse meisjes aan wie hij zijn Vermakelijcke uyren
(1628) opdroeg, kregen bijvoorbeeld naast vrolijke versjes ook een reeks emblemata-achtige teksten met raadgevingen voor een rijke vrijster aangeboden,
en het lange didactische gedicht ‘Sellef-stryt’. Anders dan in de gelijknamige
tekst van Cats was geile lust daarin belichaamd in een man. In de bundels
Eerlycke tytkorting (1634) en Minne-spiegel ter deughden (1639) nam Krul
naast nieuwe amoureuze liedjes ook weer nieuwe – petrarkistische of moralistische – ‘minne-beelden’ en religieus-moralistische teksten op, waaronder verhalen. Pampiere wereld (1644) bevatte onder andere een religieuze liedbundel
voor klopjes, Christelycke offerande, en een satire op het lichtzinnige hofleven,
‘Christelyken hovelingh’. Aan het eind van zijn leven schreef Krul – net als
Cats – een aantal moraliserende liefdesverhalen op rijm of in proza, die in 1645
in handig zakformaat bij Cornelis Jansz. Zwol verschenen. In De geluckighe
vryagie van den Italiaanschen schoorsteenveger – op rijm – waarschuwde hij
hoogmoedige meisjes om zich niet door een schijnbaar chique huwelijkspartner te laten bedriegen, een thema dat Krul na aan het hart lag. De andere
amoureuze geschiedenis, Den rampsaligen minnaar, was eigenlijk al een vroeg
prozaromannetje van eigen bodem. Samen met andere vertelsels waarin hij
eerbare liefde aanprees, verschenen deze verhalen vlak na zijn dood ook in de
verzamelbundel Vrolikke, en leersame oeffeningen (1646). Ze waren bestemd
voor een publiek dat ook genoot van de Franse galante en avonturenromans
zonder zedenlessen die in de mode waren gekomen.
Al in Vermakelijcke uyren had Krul zich geprofileerd als een veelzijdig wegwijzer in het maatschappelijk-amoureus verkeer van de welgestelden. Zijn sociale en literaire ambitie bleken daarna ook uit de fraai geïllustreerde uitvoering
van zijn grote verzameluitgaven, te beginnen met Eerlycke tytkorting, die uitkwam tijdens de korte glanstijd van zijn muziekkamer. Deze bundel bevatte

Waar heeft men ooit gezien zo hooggeleerde maagd,
Die in haar geestig brein zo groten wijsheid draagt,
Hoe vreemd de talen zijn, zij kan ze geestig spreken,
Waarbij kan zo een maagd ten hoogsten zijn geleken?

Zelf moet Hoobius een vrouw naar Kruls hart zijn geweest.
Kruls twee laatste verzamelbundels zouden enkele malen herdrukt worden.
Maar zijn pastorale liedjes sloegen toch het meest aan en zouden in verschillende andere liedbundels worden opgenomen. Ook buiten Holland maakte de
dichter een zekere naam, wat onder meer blijkt uit Van Haps’ verwijzing naar
hem in 1648 (zie p. 370). In de jaren vijftig schreef Gesina Terborgh in Zwolle
een aantal van zijn liedjes, of liedjes die daarop waren geïnspireerd, over in
haar Poesie-album.
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behalve zijn portret en muzieknotaties ook tal van lofdichten op hem. Krul
ontdekte een gat in de markt, waarin Jan Zoet hem snel volgde. Die nam de
combinatie van (nu meer moraliserende) ‘soete sanghvaersjes’ met emblemata
en catsiaans-didactische liefdesverhalen over in zijn Maagden-baak (1642), waarin
hij onder verwijzing naar Kruls Minne-spiegel onervaren meisjes waarschuwde
voor verlies van hun eer. Of het door Zoet à la Cats ontworpen ‘Echts-wapenschilt’ de trouwlustige maagden zal hebben aangesproken, is overigens de vraag:
twee ossen voor een ploeg vormden er het beeld van een eensgezind huwelijk.
Krul was een dichter voor eerbare vrouwen. Hij was het dan ook die in 1643
de eerste niet-religieuze dichtbundel van een vrouw inleidde en van een drempeldichtje voorzag: de postume uitgave van Johanna Hoobius’ Het lof der vrouwen.
Dit zal gebeurd zijn op verzoek van de weduwnaar van deze oorspronkelijk
Zeeuwse dichteres, of van de uitgever Cornelis Jansz. Zwol. Zwol had in 1642 al
het zangbundeltje Cupidoos vreuchde-school uitgegeven, waarbij Krul nauw
betrokken was. Zwol en Krul verwachtten waarschijnlijk ruime respons uit de
hoek van het vrouwelijk leespubliek. En dat met reden: het bundeltje van
Hoobius bevatte – naast onder andere een liefdevol gedicht voor haar echtgenoot – een lang, van belezenheid getuigend specimen van vrouwenlof, in de
traditie die kort tevoren door de Dordtse arts Johan van Beverwijck was
voortgezet (zie p. 431). Hoobius betoonde zich met haar bescheidenheid, haar
bijbelse argumenten en haar lof op de vrouw als deugdzame echtgenote een goed
nichtje van haar oom Cats, wiens waarschuwingen aan jonge maagden om hun
eer te bewaren, ze instemmend had gelezen. En natuurlijk eerde zij de dichteressen die door Cats en in zijn voetspoor Van Beverwijck naar voren waren geschoven: Johanna Coomans, Anna Roemers en vooral het wijze ‘siersel van de
vrouwen’, Anna Maria van Schurman, want

Van enige erkenning van Krul door de literaire, classiciserende voormannen
was echter geen sprake. Omdat hij geen verheven dichterschap ambieerde dat
belangrijke actuele gebeurtenissen met passende, verheven poëzie begeleidde,
speelde hij evenmin een rol in het milieu van de Amsterdamse elite. Het was
Vondel die zich zo’n rol in eerste instantie toe-eigende.
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Vondel als lyrisch dichter
Vanaf het eind van de jaren twintig ontwikkelde Vondel zich tot de belangrijkste dichter van de Amsterdamse gemeenschap: een dichter die met ware zienersgaven zijn blik ook buiten die gemeenschap richtte op de Europese politiek.
Zijn overtuiging dat ieder mens recht heeft op gewetensvrijheid kon hij nu
herkennen in het politiek-godsdienstig beleid van de Amsterdamse burgemeesters. Dat beleid was gericht op binnenlandse rust en een zo spoedig mogelijke vrede. Die vrede, zo noodzakelijk voor een bloeiende handel, zou een
einde moeten maken aan de oorlog met Spanje en aan de Europese oorlog die
buiten de Republiek in alle hevigheid in de Duitse gebieden woedde. In Vondels
ogen was het staken van de vijandelijkheden de basisvoorwaarde voor verwezenlijking van Grotius’ ideaal van een christelijke eenheid in Europa, waardoor
men zich gezamenlijk zou kunnen verzetten tegen de agressie van de Turken.
Hekeldichten tegen de calvinistische predikanten schreef Vondel na 1631
niet meer. De Amsterdamse regering had hun macht toen geheel ingedamd. Al
in 1630 had de dichter bij de inwijding van het remonstrantse kerkgebouw in
Amsterdam God en ‘Amstels wijsen Raed’ kunnen loven, die de verdrukten het
recht op een eigen ‘tempel’ gunde. Zijn bekende gedichtje ‘Op Amsterdam’
(waarschijnlijk een onderschrift bij een prent) herinnerde er pragmatisch aan
dat godsdienstvrijheid ook de voorwaarde was voor de huidige Amsterdamse
welvaart. Toen ook vrije wetenschap gewaarborgd zou worden in het in 1632 opgerichte Athenaeum Illustre (aan de Oudezijds Voorburgwal, ofwel Fluwelen
Burgwal), zag hij in deze woonplaats van Apollo en Minerva ‘een goude lettereeu’ en ‘wyse lent’ aangebroken, waarin mede dankzij Barlaeus
De Poësy, het Goddelijckst van al,
Spant keel en snaer op sluysenwaterval,
En trippelt op fluweelen burreghwal,
Die krielt van swaenen*.
Se dompelt Baerles kop in d’Amstelbron.
Se schept, door hem, in Holland Helikon,
Ick quinckeleer, beschaduwt, voor de son,
In lindelaenen.

*symbolen van de dichters
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Vondel dichtte deze ‘Inwying der doorluchtige Schoole t’Amsterdam’ in horatiaanse strofen en trant, en droeg het gedicht op aan schepen en curatoriumlid
Herman van der Pol, die hem voor vervolging wegens de Palamedes had behoed.
Het gedicht was een zoveelste bewijs van een zelfbewust kunstenaarschap, in
de klassieke traditie gewijd aan de ‘Poësy, het Goddelijckst van al’. Al even zelfbewust klonk Vondel in 1632 in zijn ‘Olyftack aan Gustaaf Adolf ’. De protestantse Zweedse koning trok op naar Vondels geboortestad Keulen, maar de
dichter hoopte dat hij als een Rijnzwaan door zijn gezang de oorlogsgod Mars
zou kunnen beteugelen. Alexander de Grote had bij de verovering van Thebe
ooit het huis van de beroemde Griekse dichter Pindarus gespaard, maar Vondel
zou Gustaaf Adolf wel kunnen bewegen om een hele stad te sparen!
Vondel zou de Amsterdamse regeerders vele malen eren als wijze en rechtvaardige hoeders van de burgergemeenschap. Evenzo zou hij het hoogste respect
betonen aan vorsten die zich waardige vertegenwoordigers van Gods macht
op aarde mochten noemen. Gelegenheid daarvoor gaven feestelijke ontvangsten van vorstelijke personen, waarvoor de burgemeesters als vanouds dichters
inschakelden om de stad in al haar glorie te vertegenwoordigen. Bij het bezoek
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Portret van Vondel, met
vers van de dichter zelf.
Gravure door Th. Matham
naar J. von Sandrart, 1641.
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van de Franse koningin-moeder Maria de’ Medici, begin september 1638, speelde Vondel nog maar een bescheiden rol. Stadssecretaris Mostart had samen
met Hooft en Barlaeus – de Latijnstalige spreekbuis van de stad – vertoningen
bedacht. Hiertoe hadden zij Coster als deskundige ingeschakeld, evenals een
andere oude toneelrot, Victorinus. Barlaeus schreef Latijnse verzen bij een
aantal van de tableaux vivants, waarvan de mooiste in twee watertheaters in
het Rokin werden gemonteerd. In opdracht van de stad verscheen nog in hetzelfde jaar Barlaeus’ beschrijving van de festiviteiten, waarin de pracht van de
stad en haar macht over de wereldzeeën breed werd uitgemeten, compleet met
alle teksten en fraai geïllustreerd. Vondel zorgde in 1639 voor een Nederlandse
vertaling van deze Medicea hospes (1638). Ter gelegenheid van een al even glorierijke ontvangst van de Engelse koningin en haar dochtertje Mary, de bruid
van de jonge Willem ii, schreef hij in 1642 een eigen weidse lofzang van ruim
vijfhonderd regels (Henriette Marie [...] t’Amsterdam), met een bruiloftslied.
Of hij dit op verzoek of in opdracht deed, weten we niet. Wel opende het huwelijk tussen Willem en Mary (een nichtje van de Spaanse koning) in zijn ogen
nieuwe mogelijkheden voor een vrede met Spanje. Daarna zouden de verenigde
christenvorsten de Turken uit Europa kunnen verdrijven. Dat Frederik Hendriks
dynastieke ambities een wig geslagen hadden tussen Amsterdam en de stadhouder, wilde de Amsterdamse regering wel even vergeten, en Vondel met haar.
Coster mocht dit keer alle vertoningen verzorgen: een publieke erkenning van
de inventio van een man die als dichter al lang niet meer van zich had laten horen.
In dezelfde tijd waarin hij fel uithaalde naar de aantasters van het goddelijk
gezag van de Engelse koning Karel i (zie p. 385), zette Vondel zijn retorisch vakmanschap in om de dochter en opvolgster van Gustaaf Adolf met ware heerserslof te overgieten. In 1647 schreef hij eerst een joyeus gedicht bij een afbeelding
van deze jonge Zweedse koningin Christina, die volgens hem alle deugden in
zich verenigde en zo alle godinnen te boven ging. Hij reageerde daarmee op een
verzoek van Christina’s agent, de graveur en kunsthandelaar Michel le Blon,
die in Amsterdam als sleutelfiguur optrad in een internationaal netwerk van
kunstenaars, geleerden en politici. Nadat deze hem namens Christina als beloning een gouden keten had toegezegd, volgde nog een tweede gedicht, waarin
Vondel de koningin afschilderde als de tweede Minerva die ze ambieerde te
zijn. Hij zou die keten trouwens pas twee jaar later krijgen: volgens zijn biograaf Brandt het grootste geschenk in zijn dichtersloopbaan.
Sinds hij zijn positie als Amsterdams dichter had verstevigd, schreef Vondel
ook voor diverse aanzienlijke particulieren gedichten bij universele gebeurtenissen als geboorte, huwelijk en sterven. Funeraire poëzie schreef hij bijvoorbeeld op de dood van zonen van Vossius en Barlaeus en op het sterven van de
twee geleerden zelf. Met Vossius was hij in persoonlijke vriendschap verbonden.
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In 1649 herdacht hij de ernstige geleerde in een kunstig gedicht, dat hij opdroeg
aan diens enig overgebleven zoon Isaac. Het deed volledig recht aan ‘de gladde
ploegh van ’t snedigh brein des Letterkloecken’, die nu ‘niet meer door d’ackers
van de boecken’ ging (‘Op het overlyden van den heere Geeraert Vossius’). Maar
ook verwoordde hij persoonlijk verdriet bij enkele sterfgevallen, zoals het eenvoudig, ‘kinderlijk’ geschreven ‘Kinder-lyck’ (1632) op de dood van zijn zoontje
Constantijntje en de ‘Lyckklaght aan het Vrouwekoor’ (1635) bij het overlijden
van zijn vrouw.
We zagen al dat Vondels sociaal verkeer met de familie Baeck in de jaren
twintig aanleiding gaf tot het schrijven van versjes. In de latere jaren volgden
er nog verschillende gedichten voor de Baecks. Daarvan is het ‘Danckdicht aen
Jacob Baeck, rechtsgeleerde. Voor zijn schoone appelen, my met een gedicht
toegezonden’ (vóór 1644) als uitwisselingsgedicht in de privésfeer in Vondels
oeuvre vrij zeldzaam.
Vanaf de jaren veertig ging zijn belangstelling voor de beeldende kunst zich
manifesteren in bijschriften bij afbeeldingen of naar aanleiding van voorstellingen op schilderijen. Zo schreef hij gedichten bij schilderijen door of in het
bezit van de geleerde Duitse schilder Joachim von Sandrart. Deze maakte tijdens
zijn verblijf in Amsterdam (1637-1645) op de kunst- en dichterswereld van de
stad veel indruk en vervaardigde in 1641 portretten van Barlaeus, Vossius, Hooft,
Coster en Vondel. Als gravures op de markt gebracht waren deze alle voorzien
van een Latijns onderschrift door Barlaeus, behalve dat van Vondel, die voor
het zijne zelf een Nederlands epigram maakte. We kunnen gissen naar de reden.
Toen de schilder als hofschilder definitief naar Beieren terugging, schreef Vondel
een klacht die tegelijk waarachtige vriendschap én de waardering van de Amsterdamse fans vertolkt. Daarvoor had hij nog epigrammen gedicht bij twaalf monumentale allegorische portretten van de maanden van het jaar die Sandrart
voor de Beierse keurvorst had vervaardigd. De verzen werden in een planodruk
in de stad verspreid. De gegraveerde reproducties van de schilderijen werden
weer voorzien van Latijnse verzen van professor Barlaeus; zij dienden mede
tot de internationale befaamdheid van de schilder en diens mecenas.
Een gravure naar een tekening van Sandrart sierde ook de titelprent van de
eerste verzamelbundel van Vondels poëzie, die in 1644 op instigatie van een aantal van zijn ‘Maecenaten en beminderen der Nederduitsche Poëzye’ verscheen.
Dat Vondel zich in deze Verscheide gedichten wilde profileren als een ware gemeenschapsdichter blijkt onder meer uit de afwezigheid van zijn vroegere
hekeldichten. Aan dat imago was een jaar eerder al geknaagd door Jan Zoet, die
nooit schuw was van publiciteit. Zoet reageerde kritisch op Vondels gedicht
over de – in 1613 geopende – Beurs van Hendrick de Keyser, dat in 1643 als een
fraai uitgevoerd plano was verschenen. Hij verweet Vondel dat deze het bol-
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De ‘poëticale’ titelpagina van
Vondels Verscheide gedichten,
Amsterdam, J. Hartgers, 1644.
Gravure door Corn. van Dalen naar
J. von Sandrart. De poëzie – haar
volle borsten betekenen haar
overvloed van vindingen – met de
trompet van de faam in het gezelschap van de eer, die met een
lauwerkrans het gewin dat bij een
geopende beurs zit om de oren lijkt
te slaan; ook de dichterszwaan
blaast boos naar de geldzucht.

werk van de Amsterdamse economie had proberen te ondermijnen, door het
te gebruiken voor een algemene waarschuwing tegen vertrouwen in het wisselvallige ‘Beursgeluck’. Vondel was kennelijk niet gelukkig met deze kritiek, die
ook een sneer op zijn katholicisme bevatte. In Verscheide gedichten liet hij ‘Aen
de Beurs van Amsterdam’ volgen door een tweede gedicht, waarin hij de Beurs
nu zeer positief eerde als ‘achtste weereltwonderstuck’. Wel stelde hij dit wonder
opnieuw in een universeel moreel perspectief: het vermogen om weelde gelijkmoedig te dragen ging boven alle wereldse bezit!
De kritiek zou echter toenemen. Het feit dat Vondel katholiek was geworden
wekte als zodanig geen grote ergernis. Wel lokte hij agressie uit door zich vanaf
1644 openlijk te keren tegen de Engelse protestantse rebellen en met de gedrevenheid van de bekeerling in een aantal gedichten de katholieke leer te verdedigen.
Hierop werd heet van de naald gereageerd in Der poëten vegtschool (1645), een
bundeltje tegengedichten die waarschijnlijk allemaal geschreven waren door
calvinistische Leidse studenten. In elk geval geldt dit voor drie parodieën op
Vondels ‘Klaghte over het verongelucken der kercke van Sinte Katharine,
t’Amsterdam’, op dezelfde rijmwoorden, en waarschijnlijk ook voor gelijksoortige reacties op drie andere gedichten, waaronder het ‘Eeuwgety der Heiliger
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Stede t’Amsterdam’. Slechts een enkeling nam het voor de vermaarde dichter
op tegen al die ‘nakrabbelaars’, en ontketende zo op zijn beurt een reeks antwoorden. Vondel had het ‘Eeuwgety’ (ter ere van het Amsterdamse mirakel, dat
nog steeds in Amsterdam wordt herdacht) gevoegd achter zijn driedelige religieuze leerdicht Altaergeheimenissen (1645). Hierin getuigde hij in beeldende taal
van zijn geloof in de transsubstantiatie, het zo belangrijke katholieke geloofspunt. Maar zowel de poëtische taal als de theologische inhoud maakte dit gedicht beslist minder toegankelijk dan het grote Nederlandse religieuze leerdicht Bewys van den waren godsdienst (1622) dat De Groot in Loevestein had
geschreven. Vondels Altaergeheimenissen verscheen uit voorzorg op een schuiladres (‘Te Keulen in de nieuwe Drukkerij’), maar wel met Vondels initialen en
een veelzeggend vignet op de titelpagina. Onder de harpspelende bijbelse koning David stond de zinspreuk die een jaar later ook Maria Stuart zou sieren:
‘Justus fide vivit’ (De rechtvaardige – ook: Joost – leeft door het geloof).
Door dit alles kwamen ook niet-calvinisten in het geweer. Dat een groot
dichter als Vondel zijn vroegere verzen tegen calvinistische gewetensdwang
verloochende en nu wilde knielen voor een altaar ‘geverft met bloed van menig
duizend zielen’, werd zeer betreurd door mensen met remonstrantse sympathieën als de dichter Westerbaen. In een uitvoerig stekelig gedicht, Kracht des
geloofs, haalde hij de leerstelling van het ‘altaargeheim’ als bijgeloof onderuit.
Toen Vondel na Grotius’ dood ook deze oude sympathisant van de remonstranten als aanhanger van de katholieke leer voorstelde (Grotius testament,
1645), wekte dit de verontwaardiging van een anonymus, die wel vereenzelvigd
moet worden met de jeugdige Geeraardt Brandt. Mogelijk in overleg met
Westerbaen publiceerde Brandt in 1647 een tweede deel van Vondels poëzie,
waarin hij nu juist wel diens vroegere hekeldichten opnam en zelfs enkele antikatholieke verzen die niet van Vondel waren. De bundel verscheen niet voor
niets bij de goed-remonstrantse Rotterdamse drukker Johannes Naeranus. In
een lange voorrede verweet Brandt Vondel wispelturigheid in zijn vele geloofsovergangen, en ontdeed hij Grotius’ christelijk geloof van specifieke confessionele stempels. Brandt was een van de jongere Amsterdamse dichters die
vanaf het midden van de jaren veertig als commentator op grote gebeurtenissen met Vondel in de pas gingen lopen. Hij zou later zonder voorbehoud Vondels nagedachtenis eren in zijn biografie van de dichter, waarin hij voor de goede
verstaander zichzelf als – berouwvolle – auteur van de voorrede van 1647 aanwees.
In 1650 bevestigde Vondel zijn dichtersautoriteit in de Aenleidinge ter Nederduitsche dichtkunste, een proza-inleiding tot een nieuwe uitgave van zijn Poëzy.
Gemodelleerd naar Horatius’ bekende brief aan de Pisonen (diens Ars poetica)
bevatte deze een serie aanbevelingen voor de manier waarop literair begaafden
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van een aankomende generatie zich stap voor stap zouden kunnen bekwamen
tot dichters van ‘hemelsche Poëzy’. Dit ‘hemelsche’ betekende overigens niets
meer dan ‘universeel’, het algemeen geldende verwoordend. Dit was, zoals we
zagen, voor Vondel het kenmerk van alle belangwekkende poëzie. De grote
klassieke dichters boden misschien niet altijd qua inhoud, maar wel qua vormgeving de juiste, tijdloze normen. Daardoor kon de jonge dichter via imitatio
en ontlening aan deze voorbeelden in elk geval de poëticale inzichten verwerven
die hem in zijn eigen poëzie zouden moeten leiden. De ‘spraeck der Goden’,
die de ware dichter diende te spreken, beantwoordde in Vondels ogen aan het
klassieke stijlideaal van zuiver en helder taalgebruik en passendheid van beeldspraak en vormgeving. Vondel benadrukte ook de klassieke gedachte die voor
alle kunsten gold: dichterschap begint weliswaar bij de ‘natuur’ ofwel het aangeboren talent (ingenium), maar zonder kennis van de retorische regels voor
bouw en uitwerking van een literair werk (ars) en zonder systematische oefening
(usus of exercitatio) kan dit nooit echt iets worden:
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. [...] Natuur baert den Dichter;
de Kunst voedt hem op.

Maar zonder zelfdiscipline en zelfkritiek zou een ijverige dichter alsnog stranden! Impliciet was Vondels boodschap: zo heb ik het gedaan, spiegelt gij u nu
aan mij en mijn poëzie! Dat was inmiddels al gebeurd.
Wedijver met Vondel
Hooft stierf in mei 1647, kort nadat hij de begrafenis van Frederik Hendrik
had bijgewoond. Hierna zetelde Vondel als enige in het dichterlijk adelaarsnest. Maar intussen groeiden in Amsterdam bij een nieuwe generatie de stoppelveren – om met de jonge Joannes Six van Chandelier te spreken – al uit tot
wieken om hem in zijn hoge classiciserende vlucht te volgen. Velen behoorden
tot een niet onbemiddelde middenklasse van winkeliers-kooplieden, die soms
wel, soms niet de Latijnse school hadden doorlopen.
De in elk geval wel goed klassiek geschoolde Lambert van den Bos – in de
jaren veertig nog een Amsterdamse apotheker – lijkt de grote dichter zelfs al
direct te hebben willen overtreffen. In 1647 zou hij Vondel aanvallen over diens
Maria Stuart en mogelijk speelde zijn calvinistische weerzin tegen Vondels
katholicisme dus een rol in zijn literaire ambitie. Hij mikte meteen zo hoog
mogelijk door te kiezen voor het genre van het epos, dat Vondel voorlopig alleen
beoefend had in een prozavertaling van Vergilius’ Aeneis, die niet heel exact was
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en onmiddellijk al bekritiseerd werd. In het jaar waarin die vertaling uitkwam
(1646), publiceerde Van den Bos een vertaling van een jonger, veel hoogdravender, klassiek epos (Statius’ Thebais) en nog twee eigen epen ter verheerlijking
van gebeurtenissen uit de strijd tegen Spanje, de Belgias en Mauritias. In het
vredesjaar 1648 liet hij nog een derde epos volgen, over de Hollandse stamvader Bato. Het waren vrij kroniekmatige, stilistisch vlakke producten van een
imitator met weinig poëtisch vermogen. Opmerkelijk genoeg publiceerde Van
den Bos nog vóór Vondels horatiaanse Aenleidinge ook al een poëticale beschouwing op rijm voor aankomende dichters. Zijn Der poëten lust-prieel of Dichtkonst (1649) berustte voor een goed deel eveneens op Horatius. Als voorstander van een idealiserend, universeel dichterschap in de verheven genres zat hij
op dezelfde lijn als Vondel. Zijn afwijzing van dichters die het landsbestuur en
het recht bekritiseren en die in toneelspelen over Jozef zowel geweld als ontucht uitlokken, was echter rechtstreeks tegen Vondel gericht. Van den Bos’
jeugdwerk leverde hem niet veel meer op dan – in 1652 – het rectorschap van
de Latijnse school in Helmond, nadat de katholieke schoolmeesters in de op
het Zuiden veroverde gebieden waren vervangen door protestanten. In 1655
werd hij conrector van de Latijnse school in Dordrecht.
Succesvoller dan Van den Bos, zowel in hun toneelwerk als in hun poëzie,
waren dichters als Reyer Anslo, Geeraardt Brandt (beiden geboren in 1626) en
de wat oudere Jan Vos, van wie alleen de eerste de Latijnse school had bezocht.
In het spoor van de meester gebruikten ook zij in diverse gelegenheidsgedichten bij belangrijke gebeurtenissen de verheven ‘Parnastaal’ met haar expressieve stijlmiddelen en versierende mythologie. Die zetten ze vaak nog zwaarder aan, het liefst in een epische opzet met sprekend ingevoerde personificaties
en allegorische figuren. In dezelfde tijd begon echter Joannes Six van Chandelier
(geboren in 1620), goed klassiek geschoold, de pretenties van universeel geldende poëzie en het bijbehorend verheven dichterlijk vertoon met de nodige
ironie te bezien.
Memorabele gebeurtenissen die aanleiding gaven tot verwoording van vaderlands gevoel, vreugde over de bevochten staatkundige vrijheid en lof voor degenen die deze tot stand hadden gebracht, regen zich vanaf 1645 aaneen. Waar
Vondel zweeg bij Frederik Hendriks laatste krijgsverrichtingen, hieven de onderling bevriende Brandt en Anslo beiden de loftrompet over de al door ziekte
verzwakte stadhouder. Ongetwijfeld dankzij Barlaeus’ protectie verscheen
Brandts epische lofdicht op de verovering van Hulst in 1645 zelfs in een prestigieuze folio-uitgave bij Blaeu, waarvoor hij prinselijk werd beloond. Anslo
blikte bij die gelegenheid geestdriftig terug op een hele serie van Frederik
Hendriks heldendaden in een aan Hooft opgedragen ‘Zegetempel’, die hij wilde
oprichten naast het Muiderslot. Beiden hieven kort daarop lijkklachten over
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de stadhouder aan, voordat Vondel hem als medevredemaker eerde in de
Leeuwendalers (zie p. 502). De twee jonge dichters hadden grote bewondering
voor Hooft, de voorganger die in toneel het oude vaderlandse verleden had
verbeeld en die als geschiedschrijver de opstand had vereeuwigd die had geleid tot de vorming van de jonge staat (zie p. 500). Maar het was Vondel die de
toon zette voor hun toenmalige en latere vaderlandse zangen. De doopsgezinde Anslo deelde Vondels afkeer van de christelijke twisten in Europa, die de
strijd tegen de Turken bemoeilijkten. Dit bleek uit zijn Martelkroon van
Steven, de eerste martelaar (1646), een episch gedicht in de traditie van Du
Bartas. De epische fictie werd hierin nogal eens doorbroken door Anslo’s didactische behoefte om direct aan te sporen tot religieuze verdraagzaamheid en
verzoening. In de Martelkroon klonken al Vondels Kruisbergh en Peter en Pauwels door, maar pas later volgde Anslo Vondel ook in zijn liefde voor het katholicisme. Hij zou zich in Rome tot dat oude geloof bekeren en er zelfs de lagere
wijdingen ontvangen.
Bij de dood van Hooft brachten Brandt en Anslo de rouw van de gemeenschap
onder woorden. Toen Hooft in het familiegraf in het koor van de Nieuwe Kerk
was bijgezet, werd de volgende dag in de Schouwburg de Geeraerdt van Velsen
opgevoerd. Daarna volgde een herdenkingsrede van Brandt, in opdracht van
het schouwburgbestuur geschreven en uitgesproken door de acteur Van Germez.
Brandt zou de uitgave van zijn rede aan Huygens opdragen. Gezien de korte
beschikbare tijd had hij de bekende lijkrede van de bisschop van Evreux op
Ronsard aangepast om Hooft als toneel- en geschiedschrijver te eren, zonder
zijn voorbeeld te noemen. Litterati hadden deze imitatio kunnen opvatten als
een extra huldeblijk, maar naast lof van Anslo leverde de navolging Brandt de
beschuldiging van plagiaat op. Daartegen werd hij weer verdedigd door anderen,
onder wie Six van Chandelier. Hoewel Six een beroep deed op de aloude literaire
ontleningspraktijk, waren de grenzen van wat in zo’n geval aanvaardbaar werd
geacht, wel vernauwd. Vossius sprak zich in hetzelfde jaar 1647 in De imitatione
uit tegen slaafse imitatie waarbij men zijn voorbeeld niet noemde. Hij achtte
toen alleen zelfstandige navolging, waarin het voorbeeld verwerkt was tot een
nieuwe schepping, aanvaardbaar als eigen werk. Six van Chandelier deelde trouwens die mening. Mogelijk vond hij dat Brandt aan de norm van Vossius had
voldaan. Vondel, die volgens Anslo Brandts rede geprezen had, waarschuwde
in de Aenleidinge de aankomende dichter tegen openlijk kopiëren, maar hij had
er geen bezwaar tegen als deze zich heimelijk ‘behendig stelende’ in het vak bekwaamde.
Anslo vloog in zijn lijkzang ‘Muyden in rou over de doodt van den heere P.C.
Hooft’ al zo ver op eigen wieken dat hij dit gedicht zelfbewust opdroeg aan
Willem ii. Hij roemde Hooft niet alleen als de Hollandse geschiedschrijver, de
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biograaf van Henri iv, en de man wiens vaderlands toneel ware vorstenspiegels
bevatte, maar ook als de dichter van diverse lyrische genres. Daarbij vergat hij
Hoofts gedichten voor Tesselschade Roemers niet. De door Brandt en Hoofts
zoon Aernout bezorgde uitgave van Hoofts Werken zou in 1671 met Anslo’s
zang openen. Huygens schreef tot het eind van het jaar 1647 geen versregel
meer, ook niet over Hooft. Barlaeus, een intimus die anders zeker publiekelijk
Hoofts nagedachtenis zou hebben geëerd, werd daarvan door een nieuwe depressie afgehouden. Ruim een halfjaar later schreven Brandt en Anslo opnieuw lijkgedichten, evenals nu ook Vondel. Dit keer was Barlaeus’ dood de
aanleiding.
Dat Anslo in deze tijd bijna als evenknie van Vondel werd beschouwd, kan
blijken uit het initiatief van Michel le Blon om in 1647 ook aan hem om een lofdicht op koningin Christina te vragen. Hiertoe liet Anslo in een epische verbeelding Christina door Pallas roemen als haar krijgshaftige, wijze en deugdzame
incarnatie (De Zweetsche Pallas, of Wysheit van Kristina, gedrukt in 1649).
Evenals Vondel werd hij daarvoor met goud beloond.
Dichters in dienst van de gevestigde orde wilden hun spreekbuisfunctie graag
erkend zien door de machtige bewaarders van die orde. Zo grepen Vondel,
Brandt, Anslo en nu ook Jan Vos het sluiten van de vrede met Spanje in juni
1648 aan om de belangrijke rol van de Amsterdamse burgemeesters in het vredesproces te benadrukken. Vondel loofde deze regeerders al in de opdracht
van zijn gedicht Getemde Mars (1647). Het volgend jaar zouden alle vier de
dichters in diverse toonaarden de bevochten staatkundige vrijheid bejubelen.
Die vrijheid was in hun ogen het doel van de oorlog geweest en de vrede was
nu de opmaat tot een ongekende bloei van de stad, gewaarborgd door haar
rechtschapen en wijze regeerders. Het aanzien van Vos en Brandt werd bevestigd door hun aandeel in de feestelijke vertoningen op de Dam en door de publicatie van epische vredeszangen. Ze droegen hun werk respectievelijk op aan
burgemeester Cornelis de Graeff en aan de toen nog invloedrijker burgemeester Andries Bicker. Deze vormde samen met zijn broer Cornelis de kern van de
‘Bickerse Ligue’, die in deze jaren de politieke macht in de stad geheel in handen had. Ter gelegenheid van de eerste steenlegging voor het nieuwe, zeer prestigieuze stadhuis, later in het jaar, eerde Anslo de deugdzame burgemeesters
als behoeders van de vrijheid in een waar eposje: Het gekroonde Amsterdam.
Hierin zette Mercurius in aanwezigheid van Vrede, Bouwkunst, Liefde en
Rechtvaardigheid de stedenmaagd uiteindelijk de keizerskroon op het hoofd.
De burgemeesters beloonden de dichter met een lauwerkrans en een zilveren
schotel, iets minder vorstelijk dan Christina had gedaan. Vanaf deze tijd werden
de Amsterdamse burgemeesters nogal eens vergeleken met beroemde consuls
uit de Romeinse Republiek, die evenals zij de burgerlijke vrijheid hadden ge-

406

garandeerd, die gebaseerd was op binnenlandse vrede en eendracht. Vondel entameerde in zijn Bouwzang, ter gelegenheid van diezelfde steenlegging, de emulerende vergelijking tussen Amsterdam en Rome, die ooit op het Rotterdamse
rederijkersfeest van 1598 aan de orde was gesteld (zie p. 153). Hij zou later die
vergelijking uitdiepen door te stellen dat Romes macht gebaseerd was op onderdrukking door oorlog, maar dat Amsterdam streed voor vrijheid en vrede en
bovendien ook nog eens Athene overtrof in de bouwkunst.
Ook de gereformeerde koopman-dichter Six van Chandelier begeleidde in
1648 de grote Amsterdamse momenten, maar zonder de pretentie dat hij daarin
optrad namens de burgemeestersgetrouwe gegoede burgerij. Hij onthield zich
van hooggestemde opdrachten aan de stadsbestuurders, die in zijn lyrische bundel Vreughde-zangen minder aandacht kregen dan Frederik Hendrik. Tegelijk
relativeerde hij de waarde van zijn eigen – toch geleerde – dichterschap. In
‘Eerste steen’ distantieerde hij zich zelfs van de euforie over het te bouwen wereldwonder (het nieuwe stadhuis) door te herinneren aan de verwoestende tand
des tijds, die door tweedracht zou kunnen toeslaan. Maar hij hief weer de
dichttrompet bij de luisterrijke inhuldiging van Geerard Bicker als nieuwe
drost van Muiden, daarbij ondersteund door exuberante allegorische tableaux
vivants van Jan Vos. Evenals Vondel zong hij toen de lof van vader Andries
Bicker. De zoon, een vroegere medeleerling van Six van Chandelier, zou toch
wel naar zijn vader moeten aarden (‘Huldekroon, aan den heere Geerard
Bikker’, 1649). Het getuigde van de zelfspot die Six eigen was, dat hij zijn dicht-

Portret van Geerard Bicker, zoon
van burgemeester Andries Bicker, op
ongeveer twintigjarige leeftijd.
In 1649 werd hij drost van Muiden.
Schilderij van Bartholomeus van
der Helst, ca. 1642.

vermogen in vergelijking met de zwaan Vondel voorstelde als dat van een gakkende gans:
Een gaggelende gans zal singen, by een swaan:
Een zwarte blinde staart der Kalekoetse haan
Zal pronken, by een paauw, vol glans, en siende veeren.
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Het zal wel niet zijn bedoeling zijn geweest om met die klassieke gemeenplaats
zijn lof op de deugden van de jonge Bicker te relativeren. Toch is zulke lof voor
ons moeilijk serieus te nemen, aangezien wij deze Bicker van zijn portret door
Bartholomeus van der Helst uit 1642 kennen als een (door ziekte of door zelfingenomenheid?) erg opgeblazen specimen van de Amsterdamse jeunesse dorée.
Maar ook Anslo en Brandt verwelkomden de nieuwe drost met positieve verwachtingen.
De fel anti-Oranjegezinde gebroeders Bicker moesten in 1650 hun bestuursfuncties neerleggen na de aanslag op Amsterdam door Willem ii en kregen na
diens dood in datzelfde jaar hun oude macht niet terug. Voortaan zou de factie
van de – eveneens staatsgezinde – gebroeders De Graeff de magistraat domineren. Vondel en met name Vos zouden in de komende periode menig eerbewijs
aan deze en andere Amsterdamse regeerders en hun familie wijden. Anslo vertrok in 1649 – het jaar dat zijn Parysche bruiloft verscheen – voorgoed naar Rome.
Six van Chandelier, die eigenlijk altijd al voor zichzelf en zijn vrienden had geschreven en evenmin echt ambitie had getoond om Vondel te evenaren, zou
zich voortaan verre houden van hoge onderwerpen. Hij had wel zijn Vreughdezangen direct gepubliceerd, maar zijn andere gedichten hebben mogelijk alleen in handschrift gecirculeerd totdat hij zijn hele werk in 1657 liet uitgeven.
De toen nog maar tweeëntwintigjarige Brandt getuigde in 1649 van steviger
literaire ambitie door mee te werken aan een uitgave van zijn Gedichten, die in
het begin van dat jaar onder de hoede van zijn vriend Nicolaas Borremans bij
Naeranus in Rotterdam verscheen. Het was de eerste verzamelbundel van een
lid van de nieuwe dichtersgeneratie. De eerst opgenomen tekst was zijn vredeszang, die onder meer opviel doordat hij in rijmloze verzen was geschreven,
ruim vijftienhonderd stuks. In een voorrede verwees Brandt naar de metrische,
rijmloze klassieke poëzie en illustere recentere voorbeelden, om te beargumenteren dat niet het rijm, maar ‘aardige vonden [geestrijke vondsten] en rijke
beschrijvingen de Poezij een ziel instorten’. Sinds Spiegel de Nederlandse
dichtkunst op versvoeten had gezet en deze door Hooft en Vondel metrisch
was volmaakt, was handhaving van het rijm zelfs in strijd met ‘de vryheidt der
Poëzy’, zo betoogde hij. Een brief met een instemmend oordeel van de dichterpredikant Franciscus Martinius moest Brandts stelling kracht bijzetten. Toch
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herhaalde hij zijn experiment alleen nog in oktober 1648 met ‘De traanen des
apostels’, een emotionerende klaagzang van de berouwvolle apostel Petrus
over zijn verraad van Jezus. Brandt verhief de onbekende, in Epe gevestigde
Martinius hier voor het eerst tot literaire autoriteit, omdat Hooft diens Treurgedicht tot verklaringe over ’t lyden en sterven van onsen Heere Jesus Christus
(Kampen 1645) tegenover Barlaeus zeer geprezen had. Brandt toonde in zijn
Gedichten zijn beheersing van diverse genres, ook van het drama, hoewel hij
zich nu van zijn succesvolle Veinzende Torquatus distantieerde. In een lange
inleiding tot de door hem ontworpen vredesvertoningen presenteerde hij zich
echter ook nu al als historicus. Hij toonde kennis van zowel het Bataafse verleden – het onderwerp van die vertoningen – als de geschiedenis van literatuur
en het toneel, te beginnen bij de heldenlof van de ouden en uitmondend in
Amsterdamse kamers en recente vertoningen op de Schouwburg.
Een terugblik op het literaire verleden vond men in 1649 niet alleen in
Brandts overzicht van de geschiedenis van de Amsterdamse kamers, maar ook
in de postume publicatie van Barent Fonteyns ’t Lof der rym-konst. In deze
traditionele lofprijzing van de poëzie (te dateren op 1642 of 1643) bewees het
vroegere schouwburghoofd Fonteyn wat lippendienst aan Aristoteles, en herdacht daarbij een reeks Amsterdamse dichters vanaf Coornhert. Veel lof gaf hij
aan Cornelis van Campen, de vroegere leider van De Eglentier, die enkele jaren
tevoren was gestorven. Brandt keek daarentegen ook vooruit, door zich af te
vragen: wat wacht ons nu, sinds Hooft is gestorven en de onnavolgbare Vondel
door zijn katholicisme ‘zijn gedichten by de gemeenten onaangenaam’ maakt?
Het was duidelijk:
ondertusschen verlangt hier de poëzy na [naar] nieuwe Voorstanders onder
de geleerden.

Brandts zelfpresentatie als geleerd dichter gaf eigenlijk het antwoord: een nieuwe generatie was aan bod en daarvan wilde hij de woordvoerder zijn. Nog voor
hij in 1652 tot predikant was benoemd zou hij door een bloemlezing de Nederlandse poëzie promoten. Daarna ging hij zich ontwikkelen tot stichtelijk dichter
en historieschrijver.
Dichters in de oppositie
Vanaf de jaren dertig werd onder de leidende dichters verheerlijking van de
gevestigde orde bon ton, maar er was in de marge ook ruimte voor rechtstreekse
dichthekeling van personen inzake religieuze of politieke controversen. We
zagen al hoe Vondel – de voormalige aanvaller – hiervan zelf het slachtoffer werd.
Zulke beledigingen ad personam lijken in Amsterdam niet zo gauw onder de
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censuur te zijn gevallen, tenzij zij regeringsfunctionarissen of het regeringsbeleid betroffen. Onder de venijnige, soms scabreuze aanvallen op concrete
personen en gebeurtenissen, waarvoor drukkers gemakkelijk gretige lezers
vonden, onderscheidden geschriften van twee auteurs zich niet in kiesheid,
maar wel in literaire vaardigheid: die van Mattheus Gansneb Tengnagel (16131652) en Jan Zoet (1608?-1674). Beide auteurs zullen aan hun schandaalverzen
hebben willen verdienen, beiden werden op een gegeven moment voor een
publicatie door het gerecht veroordeeld.
Tengnagel, afkomstig uit een gegoede familie, schreef als een ware boulevardjournalist een geestig-hekelend spotvers op de schouwburghoofden van
1638-1639. Die hadden toen niet alleen werk van Jan Zoet van het toneel geweerd, maar waarschijnlijk ook Tengnagels eigen boertig-Amsterdamse klucht
Frick in ’t veur-huys (uitgegeven in 1640). De satire D’onbekende voerman van
’t Schou-burgh werd echter pas na de dood van de dichter in 1652 gepubliceerd,
voorafgegaan door een geestig dichtwerkje van een anonymus. Deze liet Tengnagel in het hiernamaals een hele serie figuren uit de Amsterdamse toneel- en
dichtwereld ontmoeten, die met vrolijke spot werden getypeerd. Dit alles in de
huygensiaanse trocheïsche strofevorm, die graag voor hekeling werd gebruikt.
Tengnagel had die vorm in 1639 gehanteerd voor anoniem gepubliceerde
paskwillen vol boertige roddel en pikante anekdoten over het privéleven van
bekende Amsterdammers, met thans niet meer te begrijpen toespelingen.
Zoet had in dezelfde trant een nog grover schimpdicht gemaakt. Een onverhulder vierde werkje over societyschandaaltjes van twee andere auteurs lokte een
proces uit over al die ‘fameuse ende schandaleuse libellen’ (geruchtmakende,
schandelijke schotschriften). Het resulteerde in huisarrest voor Tengnagel en
een boete voor de uitgever van het laatste pamflet. Tengnagel probeerde zijn
reputatie te redden met de uitgave van Lindebladen (1640), waarin hij zich nog
wel satirisch over het Amsterdamse straatleven uitliet, maar nu met meer literaire pretenties als dichter in de trant van Huygens. Drie jaar later droeg hij na
nederig eerbetoon aan de Amsterdamse magistraat zijn spel De Spaensche heidin
– gebaseerd op Cervantes’ geliefde novelle – op aan stadssecretaris-dichter Daniël
Mostart. Zo was deze dwarsligger van goeden huize weer in de gevestigde orde
opgenomen.
Jan Zoet, een man van vele ambachten en ongelukken, zou tot zijn dood in
1674 een veel omvangrijker en gevarieerder oeuvre opbouwen dan Tengnagel.
Ook hij speelde in diverse genres braaf in op de modieuze smaak van het toneelen leespubliek, maar de lucratieve hekeling van de gevestigde orde lijkt hem
eveneens goed te hebben gelegen. Een flink deel van zijn postuum geselecteerde en gebundelde boertige satiren en hekelingen van binnen- en buitenlandse
toestanden schijnt van na 1650 te dateren. Toen maakte hij zich ook een onor-
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thodoxe opvatting van deugdzaam christendom eigen. In de periode hiervoor
nam Zoet in satiren als de door Huygens geïnspireerde Mantel-eer (zie p. 343)
en een paar geestige spotdichten op de bloembollenwindhandel nog niet de
hogere burgerij op de hak. Maar in de Grove-roffel overtrof hij Tengnagels
twee schimpdichten in uithalen naar het welgestelde jonge schouwburgpubliek, dat achter de gordijnen van de loges goede onderbuiksier maakte. In de
korte tijd dat hij als acteur optrad en enkele spelen leverde, lijkt hij zich in het
schouwburgmilieu niet geliefd te hebben gemaakt. In elk geval kreeg hij daar
nauwelijks meer een voet tussen de deur sinds hij Jan Vos’ Oene fel aanviel op
plagiaat van een klucht van hemzelf. Zijn aanvallen op Huygens en Vondel (zie
p. 368 en 399) zullen in het toonaangevende literaire milieu evenmin respect
hebben afgedwongen.
Ook politiek lag Zoet dwars. Als sympathisant van het Oranjehuis (maar
zeker niet van het calvinisme) mengde hij zich in de pamflettenstrijd die in
1650 volgde op de aanslag op Amsterdam door de nieuwe stadhouder en de val
van de Bickers. Ook toen grepen actievoerders uit zowel het staats- als prinsgezinde kamp naar het rijm om gram of triomf te spuien. Een staatsgezind
pamflet, dat ten onrechte op naam van Vondel werd gezet, varieerde op de
‘Rey van Amsterdamsche maeghden’ uit de Gysbreght, en lokte een serie tegenreacties uit op hetzelfde stramien. ‘Van waar hy sien kan hoe begeerlijck //
Heer Willem stack na Aemstels kroon’ werd bijvoorbeeld: ‘[...] dat Bicker speelt
met Amstels kroon’. Het eerste pamflet werd door het Hof van Holland verboden. Zoet beschuldigde in zijn Hollandts rommelzootje de Bickers van eigenmachtige politiek en machtsmisbruik. Al voor de dood van Willem ii hing hij
de huik weer naar de andere wind en keerde hij zich in een verzoenende Palmkroon voor Andries en Kornelis Bikker tegen een van de felste anti-Bickerpamflettisten. Ook zijn Lijk-toorts en geboorte-zang bij de dood van de jonge
stadhouder en de postume geboorte van diens zoon waren niet zeer uitbundig
pro-Oranje. Toen de staatsgezinden na de dood van Willem ii weer zonder
restricties aan de macht waren, werd hij echter wegens zijn Rommelzootje voor
vijf jaar uit de stad verbannen.
In Zoet ontmoeten we een Amsterdamse dichter die zich meestal verre hield
van de klassieke heroïsche toon voor verheven onderwerpen waarmee men in
literair opzicht de hoogste ogen kon gooien, maar die met veel realiteitszin misstanden in de samenleving blootlegde. Hoe vaak hij dit deed in opdracht van
uitgevers, weten we niet. Wel lijkt hij met de bundel Maagden-baak, die aansloot bij een populaire mode, en een uitgebreide nieuwe uitgave van Viverius’
verhalen- en anekdotebundel Wintersche avonden (1649) zijn talent voor vertellingen te gelde te hebben gemaakt. Dat geldt eveneens voor zijn bewerking van
Van Manders Wtlegghingh van Ovidius’ Metamorfosen (1643).
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Cultuurspreiding in belerend en amuserend proza
Zoets Van Mander speelde ongetwijfeld in op de behoefte om de culturele grammatica van de regenten en de beau monde, zoals die onder meer in de literatuur,
het theater, de historieschilderkunst, de prentkunst, de publieke vieringen in
de stad en de familiale feestcultuur werd toegepast, voor een ruimere groep
van scheppende kunstenaars en consumenten toegankelijk te houden. Ook in
het naburige Haarlem verscheen in 1646, bestemd voor schilders, dichters en
anderen, een publicatie van mythografische aard. Deze anoniem aaneengeflanste compilatie Heydensche afgoden, beelden, tempels en offerhanden, met de
vremde ceremonien naer elcks landts wijse was echter op uiterlijke beschrijving
en weergave en niet op betekenis gericht.
Er zijn aanwijzingen dat deze belangstelling aanzienlijk werd versterkt vanuit de in die jaren toenemende samenwerking tussen dichters en beeldende
kunstenaars, theaterbestuurders en architecten in het stedelijke machtscentrum
Amsterdam, waar talrijke publieke festiviteiten de verheerlijkingsbehoeften
van het patriciaat vertolkten. Internationaal georiënteerde artiesten en kunsthandelaren zoals Sandrart en met name diens neef Michel le Blon hebben
daarbij een voorname rol gespeeld. De laatste, een goede vriend van Vondel,
was de gangmaker van de spraakmakende Nederlandse vertaling van Cesare
Ripa’s befaamde Iconologia door de uitgever en auteur Dirck Pietersz. Pers
(Amsterdam 1644).
Ripa’s boek (voor het eerst zonder illustraties uitgegeven in Rome in 1593 en
naderhand meermalen en steeds weer geïllustreerd uitgebreid) bood in beredeneerde lemmata concrete en ‘geleerd’ verantwoorde richtlijnen voor de
uitbeelding van abstracte begrippen als deugd en ondeugd en onderwerpen
als landstreken, stromen, rivieren, seizoenen, enzovoort. Als product van de
Italiaanse hofintelligentsia werd het werk hét vehikel van de beeldentaal van
het Europees classicisme, zowel voor kunstenaars als voor dichters. Vondel zou
het gebruik van Ripa voor deze laatste categorie overigens met klem aanbevelen.
Pers’ fraai geïllustreerde vertaling was zeer loyaal: zelfs aan de voor Nederlanders mateloze hoeveelheid gegevens over Italië heeft hij nauwelijks geraakt.
Maar de Iconologia werd ook afgestemd op het Nederlandse publiek met nieuwe
lemmata over het Twaalfjarig Bestand (met het gedicht van Hooft daarover)
of de handelspraktijk van de ‘Wissel’, of toevoegingen over de scheepvaart of de
kledij van weeskinderen. De uitgave wilde in de eerste plaats diegenen te hulp
schieten die zinnebeeldige voorstellingen wilden ontwerpen. Maar de beschouwelijke toon van vele lemmata – vaak zijn ze uitgegroeid tot echte verhandelingen – maakte de Iconologia ook tot een echt leesboek dat, om in de buurt van
Pers’ bewoordingen te blijven, de genoegens bood van een lustige warande, vol
natuur- en moraalfilosofische lering. De Amsterdamse christenmoralist zou
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als commentator van zijn eigen stichtelijke liederen (Gesangh der zeeden, 1648)
meermalen naar ‘zijn’ Ripa teruggrijpen. Echt stilistische ambities had Pers niet.
Van een geheel andere aard was het proza van de briljante advocaat Johan
de Brune de jongere (1616-1649), die als essayist in het spoor trad van zijn toen
nog als schrijver zeer actieve naamgenoot en oom (zie p. 320). Deelde hij met
Johan sr. een rijke humanistische geleerdheid en zin voor satire en humor, zijn
Wetsteen der vernuften (Amsterdam 1644) verschilt qua opzet en toon toch aanzienlijk van het stevig Bancket-werck van goede gedachten waarmee de oude
Zeeuwse pensionaris nog in 1657 zijn lezers verraste. (Een uitgave met een tweede deel verscheen postuum te Middelburg in 1660.) Is voor de oom de verzorgde
prozastijl hét medium om scherp en prikkelend morele belering en waarheid
over te brengen – ‘een fraeye tael dringht in als stael’ – bij de neef gaat het
vooral om intellectueel amusement. Zijn aan Cats opgedragen essays bieden
demonstraties van speels-erudiete en soepele conversatie over van alles: ze zijn
geestig en schijnbaar losjes aaneengepraat en doorspekt met vaak onvertaalde
verzen uit alle hoeken en perioden van de Europese literatuur, van de klassieken
over Dante en Marino tot Donne. Ook schilder- en beeldhouwkunst komen
ruim aan bod. Om het publiek de mogelijkheid te bieden daarover als geleerde
kenners te spreken had de jonge De Brune al eerder een vertaling gepubliceerd
van de studie De pictura veterum (1637) van zijn in Engeland levende oom
Franciscus Junius, die de beroemde kunstcollectie van de graaf van Arundel
catalogiseerde: De schilderkonst der ouden (Middelburg 1641). Junius’ verhandeling verhief en legitimeerde de kunst via de letteren en de retorische theorieën uit de oudheid en droeg zo bij tot de statusverhoging die de schilderkunst
in die jaren onder humanisten en beoefenaars van de letteren kende. Vondel
bewonderde het werk hogelijk. Een derde belangrijke oom van de essayist was
niemand minder dan de hoogleraar Gerard Vossius, die de kleine Johan na de
vroege dood van diens vader in zijn gezin had opgenomen en opgevoed.
De spitse en wendbare praatstijl van Wetsteen openbaart een omgang met
de literaire traditie die nieuw aandoet, of op zijn minst anders. Met de zeer gelijkluidende titel van Verstegen Den wet-steen des verstants (Antwerpen 1620),
een pure anekdoteverzameling, heeft het boek niets gemeen. De essays bieden
het beeld van een geëmancipeerde cultuurconsumptie: conversatiekunst, internationaal georiënteerd, erudiet, zeer beweeglijk, niet prekerig moraliserend,
maar onderhoudend en amusant. De formule kende succes. In veertig jaar werd
het boek meer dan tienmaal heruitgegeven. De Brunes drukker Jacob Lescailje
bracht in 1647 de in essayistische opzet en uitvoering sterk op de Wetsteen gelijkende Bloemhof der doorluchtige voorbeelden van Maria Heyns op de markt:
een compilatie van vertaalde anekdotische verhalen en morele bespiegelingen. Deze vrouw, een familielid van Zacharias Heyns, uit wiens emblemata-

Literatuur in de burgercultuur van andere regio’s
Naast de productie van de Zeeuwen, de Hagenaar Huygens en de Amsterdamse dichters kwam nu ook veel literair werk uit andere regio’s van de Republiek
op de markt. Deze ontwikkeling zou na 1650 doorzetten. Auteurs die voor hun
literaire ambitie de drukpers zochten, woonden met name in grotere Hollandse
steden als Leiden, Dordrecht, Haarlem en Den Haag, maar ook in de noordelijke
en oostelijke provincies. Vooral in Friesland was sprake van een gevarieerd
literair leven, waarin ook enkele vrouwelijke dichters naar voren traden. In
Deventer produceerden de predikant Jacob Revius en de apotheker Jan van der
Veen zelfs een heel oeuvre. Ook in de burgerliteratuur van de door de contrareformatie gedomineerde Zuidelijke Nederlanden demonstreerden zich regionale tendensen, zij het niet tegelijk. Vanaf de jaren veertig bewoog er een en
ander in Brussel – dat Antwerpen afloste – , terwijl de Vlamingen van de Westhoek, met name in Ieper en Brugge, zich al langer als een min of meer aparte
groep lieten horen.
Literair leven in de Republiek buiten Zeeland en Amsterdam
Niet alleen in Brabant en Vlaanderen, maar ook op vele plaatsen in Holland – en
enkele in Zeeland – leefden in deze periode nog rederijkerskamers of een moderne variant daarvan voort, in het begin van de jaren twintig eveneens nog in
Utrecht. Toch lijken de meeste auteurs die met moderne genres naar buiten
kwamen, uitgezonderd de toneel- en liedschrijvers, in netwerken buiten het
verband van een kamer te hebben gefunctioneerd, ook als die in hun woon-
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bundels ze putte, was literair goed onderlegd. In haar bundel nam ze een paar
complete hoofdstukken uit Montaignes Essais op en in haar opdracht sprak ze
haar bewondering voor Vondel uit, wiens prozavertaling van Vergilius zij tegen de kritiek verdedigde. Maar zoals het een vrouw te doen stond, had zij uit
haar boek alle erotiek geweerd. En juist in deze materie had de jonge De Brune
zich wel verlustigd.
De bijval van de essayboeken lag zeker ook in hun vertelgehalte. Verhalen
en anekdoten vormen een ideale en gemakkelijke conversatiestof. In de jaren
vijftig zou het oude genre van de kluchtboeken trouwens een vernieuwde
populariteit verwerven. Uitgevers hebben er generaties lang een flinke cent
aan verdiend, maar met de verfijnde kunst van de geavanceerd-beschaafde
conversatie, noch met de leerrijke en schertsende omgang met moppen van de
vijftiende- en zestiende-eeuwse humanisten hadden deze verzamelingen weinig
te maken.
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plaats bestond. Zij waren in de provincie bijna altijd afkomstig uit de gegoede
burgerij. Velen waren tijdens hun opleiding met het klassiek gefundeerde literaire
metier vertrouwd geraakt en waren in staat om zich even goed in het Nederlands als in het Latijn uit te drukken. Het Nederlands werd echter ook voor
academisch gevormden meer en meer de geëigende literaire taal. Het wijdvertakte net van de boekhandel stond er bovendien borg voor dat werk van de
grote eigentijdse dichters voor iedereen toegankelijk was. Men bewonderde
met name Cats, Hooft en Vondel, maar we zagen al eerder (zie p.340) dat vooral
Huygens voor verschillende schrijvers een ijkpunt was.
Alle auteurs beoefenden een of meer van de literaire genres die ook in Amsterdam opgeld deden, maar nu als deelgenoot aan de eigen plaatselijke of regionale burgercultuur. In het bijzonder na 1640 schreef ook in de provincie een
beetje literair talent in elk geval allerlei soorten gelegenheidspoëzie, variërend
van pretentieloze of meer serieus lovende verzen voor familie en vrienden tot
substantiële huwelijks- en lijkgedichten. Dit werd een geëigende bezigheid
voor leden van de gegoede burgerij om hun sociale netwerk te verstevigen.
Zoals gezegd gingen vrouwen in dit circuit ook met verzen een rol spelen. Zij
waagden zich alleen nog zelden aan commentaar op belangrijke stedelijke en
landelijke gebeurtenissen, en zeker niet aan heroïsche lofzangen op nationale
triomfen te veld en ter zee, die van een wat ambitieuzer dichterschap werden
verwacht. In het algemeen beschikten ze daarvoor niet over het vereiste geleerde
referentiekader.
Van de intensieve dichtproductie die oorspronkelijk voor het onderling verkeer was bestemd, werden bruilofts- en lijkzangen nogal eens gedrukt, en ook
van andere verzen bereikte een klein deel soms de drukpers. Langzamerhand
gingen enkele dichters al vroeg in hun carrière over tot bundeling van de eigen
poëzie, ingebed in een netwerk van drempeldichters. Uitgevers speelden hierin
een stimulerende rol. Anderen lieten alleen – soms omvangrijke – verzamelhandschriften na, zoals de Deventer regent Adriaan Sticke, een tijdgenoot van
Revius en Van der Veen. Het merendeel van de poëzie is echter geheel verdwenen,
met name die welke bestemd was voor een kleine kring.
Naast deze gelegenheidspoëzie koos men ook in de regio – afhankelijk van
het milieu van waaruit en waarvoor men schreef – voor amoureuze, religieuze,
moralistisch-didactische of satirische poëzie of ook wel drama. Gezien de beperkte opvoeringsmogelijkheden speelde dit laatste, vergeleken met de Amsterdamse productie, een zeer bescheiden rol. Het modieuze proza van de nieuwe
liefdesroman werd juist door enkele jeugdige auteurs buiten Amsterdam beoefend, onder andere in Friesland. Deze romans sloten in zekere zin aan bij
het eveneens nieuwe genre van de zogenaamde arcadia, dat in 1637 door de
toenmalige Hagenaar Johan van Heemskerck werd geïntroduceerd.

Evenals in Amsterdam presenteerde literatuur zich in de regio overigens
alleen dan als ‘lokaal’, wanneer de eigen vaderstad of provincie een van de thema’s leverde. Dat was bijvoorbeeld het geval in wereldlijke of meer religieus
getinte liedboeken die van een plaatselijke zangcultuur getuigden, of in lofzangen, herdenkingsspelen en andere gelegenheidsteksten. Ook bevatte de
Haagse, Dordtse en Friese setting van enkele romans een realistische couleur
locale die ter plekke extra zal zijn gewaardeerd.
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Liederen en toneel van rederijkers
Ook al was men in rederijkerskring op de hoogte van de ontwikkelingen in het
toonaangevende literaire circuit, toch lijken de kamers veelal hun blik naar
binnen te hebben gekeerd, van waaruit zij, vasthoudend aan hun tradities, nog
lange tijd referein- en liedwedstrijden op een vraag organiseerden. Van ware
bloei van het kamerleven lijkt in Holland vooral sprake te zijn geweest in de
stad Haarlem. Daar bleven drie kamers borg staan voor continuïteit in een rederijkersactiviteit die een rol speelde in het culturele leven van de stad. Wel
verliet al in 1621 de geletterde factor van De Wijngaertrancken, Van der Eembd,
de kamer na een mislukte poging tot reorganisatie, en vanaf deze tijd werd ook
geen der kamers meer door het stadsbestuur gesubsidieerd.
In Haarlem kan gemeenschappelijke historische interesse sommige rederijkers verbonden hebben met geleerde lokale auteurs als de notaris-historicus
Pieter Bor, die in 1617 met enige literaire ambitie twee romaneske tragikomedies had gepubliceerd, en de predikant Samuel Ampzing. Deze productieve
auteur van vooral stichtelijk werk en enkele gelegenheidsgedichten zou bekend
worden door zijn Beschryvinge ende lof der stad Haerlem in Holland (1628),
een van de historisch-topografische publicaties waarvoor zich in deze tijd met
name in Holland een ruime markt opende.
De Vlaams-Haarlemse Witte Angieren organiseerde in deze periode twee
interprovinciale wedstrijden (in 1629 en 1635), terwijl De Wijngaertrancken na
een bijeenkomst met weinig respons (in 1634) in 1646 een meer besloten regionale wedstrijd uitschreef. Diverse leden leverden bijdragen aan de substantiële
Haarlemse productie van lokaal gekleurde liedboeken, die alleen door die van
Amsterdam werd overtroffen. Stedelijk patriottisme nam hierin een opvallende plaats in. Een lid van De Witte Angieren die later ‘Haerlem Soetendal’ werd
genoemd, had in een afscheidslied in zijn Liedekens ende refereynen (eerste
druk circa 1612) aangeknoopt bij eerdere lofdichten op Haarlem en omstreken
door zijn vroegere kamergenoot Karel van Mander. Zijn bundel had in 1645 al
minstens dertien drukken beleefd, en gaf een impuls tot vele andere Haarlemse
chauvinistische liederen, waarin soms ook uitstapjes in de omgeving werden
bezongen. Deze kwamen terecht in de bloemlezing Haerlems oudt liedt-boeck
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Een toneelrepetitie van de Hollandse rederijkerskamer te Haarlem, De Wijngaertrancken.
Schilderij van Job Berckheyde, tweede helft zeventiende eeuw.

(circa 1630), die tot in de achttiende eeuw minstens dertig maal werd herdrukt,
en in een wat moderner, persoonlijk gekleurd liedboek, Haerlemsche duynvreucht (1636) van C.P. van Wesbusch. Van dat bundeltje is echter geen enkele
herdruk bekend. Tussen 1643 en 1649 verscheen weer een hele serie verzamelliedboekjes, waaronder Sparens vreughden-bron (1643 en 1646) en een door
Claes Albertsz. Haen uitgegeven vierling Haerlemsche winter-, somer-, lenteen mei-bloempjes (1645 tot 1649). Het waren modern-renaissancistische bundels voor de Haarlemse, meestal vrouwelijke jeugd. Liedjes over de Haarlemse
omgeving, volksvermaken en lokale ambachten stonden er tussen allerlei andere soorten kluchtige, erotisch-pastorale, moralistische, mythologische en
bijbelse versjes. Een aantal van de ruim vijftig auteurs die meewerkten aan de
Bloempjes was lid van De Wijngaertrancken, zoals Steven Theunisz. van der
Lust, die vooral naam maakte als toneelschrijver, en de talentvolle Jan Jansz.
van Asten. Deze textielwever schreef in de trant van Bredero boertige, amoureuze en geestelijke liederen.
Bredero’s boertige liederen leverden vaak het voorbeeld voor lokale evocaties, bijvoorbeeld in Platers Dordrechts lijstertje (1624). De Amsterdamse dichter
was ook de inspirator van de amoureuze liederen in het Schoonhoofs lust-
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prieelken (eveneens van 1624), een bundel van twee Schoonhovense rederijkers.
Nog helemaal in de rederijkerstraditie stond de bundel Het Leydsch-Vlaemsch
Orangien lely-hof, waarin in 1632 de Vlaams-Leidse kamer De Oraigne Lelie
zich met oud, ongedrukt werk presenteerde. Het merendeel van de ‘historiael
refereynen’ (gewijd aan episoden uit de geschiedenis van de Nederlanden),
mei- en nieuwjaarsliederen was van de hand van de het jaar tevoren gestorven
factor Jacob Celosse. In een introducerend referein ‘Opt maet vinden’ erkende
de kamer de eervolle positie van moderne dichters als Heinsius, Cats, Huygens, Ampzing en Scriverius, maar herinnerde er ook aan dat Van Hout in
Leiden de alexandrijn had geïntroduceerd.
Toneel bleef een grote attractie, zeker bij de jaarlijkse kermis, en ook op dit
terrein bleven sommige kamers van tijd tot tijd actief. Ze moesten voor opvoeringen wel iedere keer ad hoc aan de lokale autoriteiten toestemming vragen,
die onder druk van de kerkenraden nogal eens werd geweigerd. Inmiddels was
het Amsterdamse initiatief om bij toneelvoorstellingen entreegelden te heffen
op enkele plaatsen overgenomen. Dat dit de lokale welzijnszorg ten goede kwam,
kon dienen als argument tegen een kerkelijke toneelboycot. Maar in 1630 leed
in Rotterdam een vaste overeenkomst tussen plaatselijke overheid en kamer ten
behoeve van regelmatig te geven opvoeringen al na vier maanden schipbreuk,
net als eerder in Delft. De Rotterdamse weesmeesters hadden zelfs al een aparte
schouwburg laten bouwen aan de Glashaven, waar De Blauwe Acoleyen onder
leiding van de houtkoopman Cornelis Lenertsz. Keyser zouden optreden, naast
gastgezelschappen. Nadat het gebouw omgedoopt was tot kerk voor de Schotse
gemeente trokken de rederijkers zich terug in een herberg, waar ze in december
1638 Vondels Gysbreght opvoerden. Na de Schouwburg van Amsterdam zou pas
in 1660 in Den Haag een andere Nederlandse schouwburg worden opgericht.
Het Rotterdamse intiatief leverde geen nieuw toneelwerk op, maar enkele
andere kamers brachten dit wel. Een paar nieuwe organisaties in De Rijp en in
Den Haag, die beide voortgekomen lijken uit bestaande vriendengroepjes,
waren juist op toneelgebied actief. In het sterk doopsgezinde De Rijp bood De
Witte Roose in 1633-1634 onverwacht vermaak met de opvoering van twee liefdesdrama’s en enkele kluchten van plaatselijke tekstschrijvers. Het jonge Haagse
gezelschap De Jonghe Batavieren bracht tussen 1629 en 1635 in elk geval twee
grote publieksvriendelijke spelen van haar leider Pieter Nootmans. Vroeger lid
van de Amsterdamse kamer Het Wit Lavendel, manifesteerde hij zich nu tevens
als literair geverseerd auteur van een liedboek en gelegenheidsgedichten. Hij
was sterk betrokken bij de actualiteit en werkte als pamfletschrijver onder meer
samen met de al even politiek gedreven boekhandelaar Isaac Burchoorn. Van deze
Burchoorn voerden de Hagenaars in 1632 een allegorisch spel tegen de voortzetting van de oorlog op, toen een fel discussiepunt.
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Ook andere toneelauteurs uit de provincie zochten het in stof en stofpresentatie die het grote publiek zouden bevallen, en hadden daarmee soms
directe invloed op het Amsterdamse repertoire. De acteur Adriaen van den
Bergh, van wie de Utrechtse kamer in 1621 en 1622 twee spectaculaire gruwelstukken opvoerde, putte uit het repertoire van Engelse spelers. Zijn Jeronimo,
een bewerking van Thomas Kyds The Spanish tragedy, zou de basis worden
van de tragedie Don Jeronimo marschalck van Spanjen, die vanaf 1638 niet meer
van het toneel van de Amsterdamse Schouwburg te branden was. Kort hierna
voerde de Gorinchemse kamer ’t Segelbloemken Abraham Kemps Droeff-eyndich spel, van de moordt van Sultan Osman, keyser van Turckijen (1623) op, een
stuk dat in 1639 ook even in Amsterdam werd gespeeld. De geschiedenis van de
sultanmoord had zich kort tevoren, in 1622, in Istanbul afgespeeld. In Kemps
behandeling voegde het verhaal zich naar de algemene smaak voor machtsmisbruik en machtsstrijd aan exotische hoven. De Gorinchemse notaris maakte
in het voorwerk een buiging naar Hoofts introductie van de (relatieve) eenheid
van tijd, maar hij bekommerde zich verder vooral om schokeffecten, afwisseling en sentiment. Zo lardeerde hij zijn spel met een amoureuze nevenintrige,
een inmiddels geliefd procedé. Kemp vervaardigde nog veel meer spelen, die
echter onuitgegeven bleven. Van een ander lid van de kamer en eveneens notaris,
Hendrick van der Muyr, werden in 1644 twee kluchten gepubliceerd. In Haarlem mikten De Wijngaertrancken op een meer achtenswaardig niveau met het
klassieke treurspel Sophonisba (1621) van Govert van der Eembd. Dezelfde kamer
bracht in 1644 de Kinder-moordt van Herodus, begaen aende Betleemsche zuygelingen van Steven van der Lust. Deze behandelde hetzelfde bijbelse thema
als Daniël Heinsius in zijn tragedie Herodes infanticida, die in 1639 door Daniël
Mostart was vertaald. Van der Lust zou zich in 1652 met zijn Ongheblanckette
Maria Stuart tegen Vondel keren.
Het verzorgen van theatervoorstellingen werd na het midden van de eeuw
meer en meer het terrein van reizende toneelgezelschappen. Zo werd Van der
Lusts Herstelde hongers-dwangh, of Haerlems langh en strenghe belegeringhe
(1660), een bewerking van het oudere belegeringsspel door zijn vroegere confrater Van der Eembd, niet door een van de Haarlemse kamers vertoond, maar
door de reizende Haagse spelers van Jan Baptist van Fornenbergh. In deze bewerking kwam de later zo beroemde vaderlandse heldin Kenau Simonsz. Hasselaer voor het eerst op het toneel. Twee andere stukken, die in 1646 de herinnering
aan lokale gebeurtenissen tijdens het begin van de oorlog met Spanje wilden
voeden, kwamen ook niet meer uit de koker van rederijkers en werden waarschijnlijk geheel niet opgevoerd. De gereformeerde koopman Hendrik Jacobsz.
Soetenboom uit Oost-Zaandam beschreef in zijn Batavische Eneas, of Getrouheyts voor-beelt nog de troebelen van zijn eigen streek. M.F. Besteben, auteur
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van Vlissinghen geus, kwam zelfs niet uit Zeeland, maar uit Nieuwendam.
Overigens ontstonden in Zeeuwse rederijkerskringen niet lang na 1650 nog wel
enkele herdenkingsspelen over de opstand: een van de Middelburgse factor
Samuel Bollaert en een van de uit Vlissingen afkomstige Joos Claerbout. Deze
laatste had in 1641 bijgedragen aan de door de Vlissingense kamer uitgeschreven
wedstrijd (zie p. 326) en publiceerde twintig jaar daarna een spel over Middelburgs overgang naar Oranje.
Een lid van de Hoornse rederijkerskamer De Rode Angieren werd in 1646
vooral bekend door zijn uitgeversbemoeienissen met één spannend boek. Dat
was het Journael ofte Gedenckwaerdige beschrijvinghe vande Oost-Indische reyse van de Hoornse voc-schipper Bontekoe, die vooral op zijn in schipbreuk
geëindigde heenreis naar Oost-Indië veel rampspoedige avonturen had beleefd.
De uitgever was de doopsgezinde boekverkoper Jan Jansz. Deutel. Deutel won
in hetzelfde jaar een interne dichtwedstrijd met een antwoord op de vraag
door welke drie zaken men Hoorn beroemd kon maken. In zijn voorwoord tot
het Journael – aan de voc-bewindhebbers – benadrukte hij opnieuw de Hoornse
roem en hij nam in de titelprent zelfs het devies van de kamer op. Eerder had
Deutel zijn literaire bedrevenheid getoond in het moralistische catsiaanse gedicht De huwelijckx-weegh-schael (1641). Hij wendde die bekwaamheid nu
opnieuw aan om van het verslag van Bontekoes Oost-Indiëreis een succes te
maken bij een publiek dat graag genoot van spectaculaire en verbazende zaken
die in een stichtelijk kader konden worden gesavoureerd. Met stilistisch krachtige hand en door inlassing van anekdoten en sappige beschrijvingen van allerlei
rampen redigeerde hij de tekst tot een dramatisch en wonderbaarlijk verhaal
over een moedige en christelijke held, die in het opperste gevaar steeds op zijn
gebed door God werd gered. De exemplarische functie van Bontekoes wederwaardigheden werd in Deutels inleiding en in drempeldichten van collegae van
de kamer sterk benadrukt. Het boek paste op deze manier in Deutels overwegend religieuze uitgeversfonds. Het sloot tegelijk aan bij een nieuwe stroom
reisverhalen die vanaf 1640 met succes op de markt werden gebracht (zie p. 635).
Roofdrukkers maakten zich er direct meester van, zodat het een enorme bestseller werd, waarvan tot 1800 ruim zeventig drukken zouden verschijnen.
Compagniesdienaren die in de rederijkerij waren geschoold, zouden vanaf
deze tijd ook wel poëzie publiceren, zoals de uit Enkhuizen afkomstige Jacob
Steendam, ziekentrooster bij de West-Indische Compagnie. Diens verzamelde
dichtwerk in drie delen (Den distel-vinck, 1649-1650) bevatte naast amoureuze
en stichtelijke poëzie onder andere gedichten die aanhaakten bij zijn koloniale
bestaan aan de Guinese Goudkust.
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Nederlandse poëzie uit academische kring: Leiden
In geleerde kringen werd naast het Neolatijn nu ook het Nederlands als cultuurtaal geaccepteerd. Wel bleven in het milieu van de Leidse universiteit Neolatijnse edities van – veelal – gelegenheidspoëzie de literaire toon zetten, zoals
ook aan de nieuwe universiteiten van Groningen (gesticht in 1614), Utrecht
(1636) en Harderwijk (1647). Maar Leiden was in Scriverius’ introductie van
Heinsius’ Nederlandse gedichten niet voor niets erkend als het oudste bolwerk
van de moderne Nederlandse poëzie (zie p. 177). Hier kwamen nu opnieuw
sommige – soms heel jonge – academici met proeven van Nederlandse dichtkunst naar buiten, waarin men behalve naar Heinsius ook zijdelings naar Cats
en Huygens opzag. Het betrof dan meestal amoureuze en gelegenheidspoëzie,
maar sommigen deden ook met andere genres een gooi naar een plaats op de
Leidse Helicon. Zo publiceerde al in 1620 de toen achttienjarige Martin Snouckaert van Schauwenburg – een neef van Huygens – zijn treurspel Procris. Een
jaar later kwam een nieuwe editie uit, samen met een tweede stuk, Ajax. Beide
spelen waren braaf classiciserend, op basis van verhalen uit Ovidius’ Metamor fosen. Daniël Heinsius leverde een drempeldicht voor de dubbele uitgave,
evenals een studievriend, volgens wie Leiden op dat moment bevolkt werd
door tal van dichters, ‘die sich over al, als muggen nu verspreyden’. Die muggen voedden zich trouwens ook wel eens aan frivolere genres, zoals het obscene
raadselvers. Een hele reeks daarvan, in de vorm van prentjes met twee- of drietalige sonnetten (Frans, Latijn en Nederlands), bood het ondergrondse Leidse
studentenbundeltje Enigmata sive emblemata amatoria (of: Nova poemata
[...]. Nieuwe Nederduytsche gedichten ende raedtselen) uit 1618. In 1624 beleefde
dit al weer een derde druk, onder meer uitgebreid met Nederlandse ‘Cluchtrefereynen’, vol eenduidig seksuele toespelingen.
Johan Bodecher Benningh (1606-voor 1642), de zoon van een Leids predikant, zocht het hogerop. Drie maanden nadat Huygens in december 1622 naar
buiten was gekomen met zijn twee grote satirische gedichten, stuurde hij – toen
nog maar zestien jaar oud – een naar het lijkt persklare bundeling van zijn gedichten naar Rombout Hogerbeets. Deze Oldenbarneveltgetrouwe pensionaris
van Leiden zat toen in Loevestein gevangen. Blijkens een brief van Hogerbeets
bevatte het manuscript onder meer het omvangrijke hekeldicht Goude muntgoddin (over de macht van het geld), dat zeer recente kennis van Huygens’
Voor-hout verried. Deze tekst werd in 1628 als eerste gedrukt, voorafgegaan
door drempeldichten van mensen als Heinsius en Huygens’ studievriend
Brosterhuysen. Bodecher Benningh nam hem daarna weer op in zijn verzamelbundel Leydsche oorlofdaghen (1630), die hij als dank voor zijn benoeming als
hoogleraar in de ethica opdroeg aan Leidse regeerders. In deze bundel gaf hij
de belangrijkste plaats aan ambitieuze, moraliserend-religieuze gedichten voor

Ghy siet hoe over al de straet
Is wit door ’t sneeuwigh vlocken,
En hoe men niet te les en gaet,
En niet en hoeft te blocken:
Want Rapen-burgh dat is en blijft
Door dese harde vorst verstijft.

Onder de gedichten die bleven staan, waren het al eerder genoemde ‘Geneuchelijcke paedtje’ (zie p. 334) en een eerdicht voor Anna Roemers. In zijn lof op
Roemers zong de jonge dichter obligaat mee in het koor dat al door Heinsius,
Cats en Vondel was aangeheven. Ook hij zag in haar de enige vrouw die te
midden van beroemde mannen als Hooft en De Groot op de Hollandse Helicon zetelde.
In de Anna-lof voegde zich algauw ook Heinsius’ neef Jacob van Zevecote
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diverse adressaten, onder wie Heinsius en Cats, gevolgd door amoureuze ‘Velddeunen’ en gelegenheidspoëzie die hij waarschijnlijk deels al naar Hogerbeets
gestuurd had. Zijn ‘Lof-sangh van Jupiter’ (geïnspireerd door Heinsius’ lofzang
op Bacchus?), die Hogerbeets nog wel te lezen had gekregen, nam hij niet op.
In 1632 probeerde de hooggeleerde auteur zich ook als classiciserend tragedieschrijver te profileren in Dido oft Heylloose minnetocht (gedrukt in 1634). Zijn
taalgebruik en stijl werden door sommige vrienden, die het klassieke ideaal van
eenvoud en helderheid in welluidende verzen huldigden, echter te ‘hard’ en hoogdravend geacht. Daarom had hij zijn stuk volgens de bezorger liever binnenskamers willen houden. Bodecher Benningh publiceerde vanaf 1631 verder alleen
Latijnse poëzie, te beginnen met een hekeldicht op de verdorven zeden van studenten, een beproefd thema. In 1638 werd hij zelf wegens opspraak gedwongen
om Leiden te verlaten. Hij zou in Brazilië krankzinnig sterven.
Een van de studievrienden van Snouckaert van Schauwenburg, Bodecher
Benningh en Brosterhuysen was Johan van Heemskerck (1597-1657), die eveneens
bevriend was met Jacob van der Burgh. Van de dichters Brosterhuysen en Van der
Burgh, die nog lang tot de kring van Huygens en Hooft zouden behoren, werd
nooit apart werk uitgegeven. Zo kennen we van hen alleen maar verzen die in
andere bundels werden opgenomen, meest gelegenheids- en drempeldichten.
Van Heemskerck bundelde echter vlak voor zijn vertrek uit Leiden nog gauw de
literaire vruchten van zijn studietijd: een vertaling van Ovidius’ Ars amatoria,
liefdespoëzie en mengeldichten. Na de anonieme uitgave van 1622 volgde in 1626
een gewijzigde met Minne-baet vermeerderde druk, waarin hij ook een aantal
gedichten wegliet, zoals een door Horatius geïnspireerd vers voor Brosterhuysen, dat hun schaatsplezier op het bevroren Rapenburg opriep:
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(1596-1642). Deze uit Gent afkomstige ex-monnik had als student in Leuven al
de titel van ‘poeta laureatus’ gekregen en als Neolatijns dichter roem vergaard
met treurspelen en elegieën (Gent 1622) en een bundel Poemata (Brussel 1623).
Nadat hij zich – bekeerd tot het calvinisme – in Leiden had gevestigd, wierp hij
zich in deze universiteitsstad op als veelzijdig Nederlandstalig dichter in het
spoor van zijn beroemde neef. Op een versvertaling van Heinsius’ Latijnse
christelijk-stoïsche leerdicht De contemptu mortis (Verachtinge des doots, 1625)
volgden in 1626 een heinsiaans-senecaans drama over het beleg van Leiden én
een bundel Sinnebeelden. Deze bundel was een catsiaanse en voor studenten
bestemde variatie op de geleerde politieke en moraalfilosofische Neolatijnse
Emblemata van Florentius Schoonhoven uit 1618 (zie p. 352). Hierin stonden
ook Van Zevecotes vrij conventionele, maar technisch correcte Nederduytsche
dichten, met onder andere amoureuze jeugdpoëzie en gedichten voor Heinsius. Het volgend jaar werd Van Zevecote benoemd tot hoogleraar in de welsprekendheid en geschiedenis aan de nieuwe universiteit te Harderwijk, waar
hij in 1630 zijn vervolgdrama Ontset van Leyden liet drukken. Noch zijn afstandelijke dramatisering, noch die van Jacob Duym, die bedoeld was geweest
als oorlogspropaganda (zie p. 175), zou op het toneel de vaderlandse herinnering aan Leidens leed en verlossing levendig houden. Dit was voorbehouden aan
het populaire spel Belegering ende het ontset der stadt Leyden (1645) van Reynier Bontius (De Bondt), die Duyms spel duidelijk wel kende. Hij zou vooral
het Leidse lijden en de heldenmoed van de standvastige burgemeester Van der
Werf breed uitmeten.
Na de ontvangst van Bodecher Benninghs poëzie in april 1622 spoorde Hogerbeets zijn neef Johan Beets – toekomstig Leids student uit Hoorn – dringend
aan om door publicatie van zijn werk met zijn leeftijdgenoot in competitie te
treden. Beets (of een uitgever?) heeft dat mogelijk overschatting van zijn talent
gevonden. Uit de verzamelbundel van voornamelijk jeugdpoëzie die na zijn
dood in 1668 verscheen, blijkt dat hij behalve een conventioneel novellistisch
drama ook nog een driedelig pastoraal liefdesspel en diverse amoureus-pastorale gedichten en liederen schreef, waarin hij zichzelf en zijn toekomstige
bruid als Tyter en Daphne opvoerde.
Het patroon van autobiografisch erotisch lief en leed, waarbij de minnedichter optreedt als herder, vindt men ook bij de jonge Leidse jurist François
Jacobsz. le Bleu en bij Gerardt Wijten. Le Bleu droeg zijn bundel Minne-vlam
(1642) – die tevens gelegenheidsverzen bevatte – op aan Cats en Huygens. Wijten,
afkomstig uit Zoetermeer, publiceerde in 1650 in Leiden wel drie bundels met
rijmbrieven, verzen en proza, waarin Thiters werving om zijn Roselijne uiteindelijk resulteert in een vrome verbintenis (Hemelschen minne-brief, gesonden
aen de herderinne, van den herder Thiter, Den lof van de herderinne Roselijne,

Literatuur in de ‘hofstad’: Den Haag
Huygens noemde in zijn Stede-stemmen Den Haag ‘Het heele land in ’t klein’.
Hij doelde hiermee op de zetel van de Staten-Generaal die alle gewesten van
de Republiek vertegenwoordigde. Maar een representatief centrum voor de
Nederlandse literatuur was de relatief kleine plaats uiteraard niet, al behoorden in de persoon van Huygens en Cats (de laatste vanaf 1636) twee van de
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haer toe-geschreven van den herder Thiter en Het houwelijck, van de herderinne
Roselijne, ende den herder Thiter). Het laatste deel bestemde ook hij voor Cats,
die ‘een groot behulp aen reyne min gegeven’ had. Maar het kon nog galanter.
Zo resulteerde de studietijd van de uit Arnhem afkomstige Johan van Dans in
een uitgaafje met verhalende versjes over ontmoetingen met diverse meisjes,
waarin hij lonkte naar de Basia van Secundus en de vertaler daarvan, Westerbaen. Hij gaf dit bundeltje (Darodilace ofte kus-hemel van Ledee, 1637) een
Latijnse opdracht mee aan onder anderen Bodecher Benningh. Een jaar eerder had hij al – zeer vrij naar Ovidius – een bundeltje met raadgevingen voor
de amoureuze omgang gepubliceerd, vol toespelingen op de eigen geliefde en
met geleerde verwijzingen (Scoperos satyra ofte Thyrsis minnewit, 1636). Dat
zou nog tweemaal herdrukt worden. Beide werkjes dienden tot vermaak van
het met liefde en liefdesperikelen gepreoccupeerde Leidse studentenmilieu,
waaruit in deze tijd ook een vroege galante roman zou voortkomen.
Het is mogelijk dat dichters als Bodecher Benningh en Van Dans op enigerlei
moment toegang hadden tot de geleerde kring van classici rond Petrus Scriverius, die zich in Leiden als ambteloos burger aan zijn historisch en filologisch
werk wijdde. We zagen al dat deze zijn uitgave van Heinsius’ Nederduytsche
poemata tot een poëticaal statement over het aanzien van de geleerde Nederlandse dichtkunst maakte. Toch werden zijn eigen (gelegenheids)gedichten in
de moedertaal pas na zijn dood gebundeld. Nationale trots sprak ook uit zijn
Neolatijnse en Nederlandse lofdichten op Amsterdam, Leiden en vooral Haarlem, waar hij als jongen de Latijnse school van Schonaeus had bezocht. Verontwaardigd over de toeschrijving van de uitvinding van de boekdrukkunst
aan Gutenberg, verdedigde hij zowel in Nederlands dicht als proza de vaderlandse eer. Zijn geleerde vriend, de Haarlemse predikant Samuel Ampzing,
nam zijn ‘Laure-crans voor Laurens Coster’ in 1628 op achter in zijn grote geschiedenis van Haarlem. Op zijn oude dag koos Scriverius in 1650 een aankomend dichter als secretaris: goed klassiek gevormd op de Leidse Latijnse
school, maar geen academicus. Het was de bakkerszoon en vrome collegiant
Joachim Oudaan, die zich niet had vermeid in frivole amoureuze versjes, maar
heel ambitieus al twee treurspelen op zijn naam had gezet. Een ervan was
een protestantse tegenhanger van Vondels Maria Stuart.
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voornaamste Nederlandse dichters met nationale uitstraling tot haar ingezetenen. Zelfs van een zich specifiek als Haags profilerende literatuur, die in de
eerste plaats voor en in naam van de gemeenschap functioneerde, kan eigenlijk
amper sprake zijn. Dat betekent niet dat de plaats geen literair leven kende.
Mede dankzij de gelijktijdige aanwezigheid van een aantal auteurs die er om
beroepsredenen – vaak tijdelijk, maar ook permanent, zoals Westerbaen – verbleven, heerste er in het tweede kwart van de eeuw een vrij drukke letterkundige activiteit. Vooral de productie van de dichtersgroep rond de naar de ‘hofstad’ verhuisde Zeeuwse dichter-schilder, boek- en kunsthandelaar Adriaen van
de Venne bracht eigen accenten en voorkeuren.
Evenmin gingen literaire impulsen uit van het hof, iets wat soms in Brussel
wél het geval was. Frederik Hendrik was overigens wel een liefhebber en mecenas
van ‘geschilderde’ literatuur. In zijn kwartieren hing menig pastoraal schilderij
– ‘hoofs’ genre bij uitstek – zoals Van Dijcks beroemde Amaryllis en Mirtillo,
uitbeelding van een passage uit Guarini’s Il pastor fido waarin Mirtillo, vermomd als een nimf, een kuswedstrijd wint. Het doek hing heel toepasselijk in
de prinselijke kleedkamer. En in de nabije slaapkamer hing van dezelfde
Antwerpse meester een ‘Achilles tussen de dochters van Lycomedes’, weer over
een man die als vrouw was verkleed. School achter deze wijze van decoreren
de speelse literaire eruditie van de vernuftige Huygens, de culturele adviseur
van het hof, die in zijn jonge jaren al fragmenten uit Il pastor had vertaald?
Van Dyck werkte in de winter van 1631-1632 in Den Haag voor de prins en
schilderde toen ook een portret van de secretaris.
Voor de Nederlandse letteren kon Huygens, zelden verlegen om voor zijn
vrienden een gunst te verkrijgen, bij Frederik Hendrik veel minder belangstelling
losweken. Brandts bewering dat de stadhouder ‘zeer mildtdaadigh was teghens
de Poëten wanneer ze zyne overwinningen met hunne dichten vereerden’, lijkt
voor de dichters in de volkstaal overdreven. Wel lukte het Huygens voor de
Latijnse lofdichten van vriend Barlaeus diverse keren niet onaardige geldelijke
beloningen te verwerven, vanaf 1635 zelfs een vast jaarsalaris (zie p. 256). Op dezelfde erkenning kon de Leidse hoogleraar in de geschiedenis Boxhorn rekenen.
Hooft kreeg voor zijn Histoorien wel een zilveren handwatervat en bekken.
Toen de drost in 1630 een bezoek van de prins te beurt leek te zullen vallen,
ging hij druk in de weer om er een echt cultureel evenement van te maken: hij
zou zelf een rede houden, meester Dirk Sweelinck moest klavecimbel komen
spelen, Maria Tesselschade en haar Alkmaarse plaatsgenote Francisca Duarte
zouden zingen en ‘speelende gezellen’ (waarschijnlijk van de Amsterdamse Academie) tijdens het gastmaal kluchten opvoeren. Maar de prins kwam niet en
Hooft stond daar naar eigen zeggen

als een Alchijmist, dien een werk van zeven jaeren, ende ’t grontzap van een’
grondelooze hoop, om zijn ooren springt.
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Aan de Amsterdammer Johannes Barbonius (dominee Baers?), die in 1641 ter
gelegenheid van Frederik Hendriks zevenenvijftigste verjaardag precies lxvii
morale sinne-beelden of emblemata aan de prins opdroeg – een op de vorst
toegepaste zedenleer of ‘vorstenspiegel’ – lijkt evenmin een bijzonder gebaar
van dankbaarheid te zijn betoond. Anderzijds waren er anekdoten in omloop die
de prins toch als lezer van Nederlandse literatuur opvoerden, zoals Vondels
verhaal dat de stadhouder zich met genoegen de Palamedes had laten voordragen
en uitleggen. De dichter had naar eigen zeggen het verhaal van de voorlezer zelf,
de poëzieliefhebber Cornelis van der Myle, schoonzoon van... Oldenbarnevelt.
De leessessies vonden volgens Vondel bovendien plaats in een kabinet waarin
een wandtapijt met een afbeelding van de Palamedes-geschiedenis hing. Dat
leek zelfs voor de Vondel-biograaf Brandt iets te veel van het goede: zoiets, suggereerde hij, zal ‘zommigen veellicht ongelooflyk schynen’.
Ook Van de Venne stuurde zijn Haagse dichtbundels Sinne-vonck op den
Hollandtschen turf (1634) en Tafereel van de belacchende werelt (1635) naar
Huygens met het oog op de prins, in het laatste geval zelfs met het uitdrukkelijk verzoek om ‘eyndlyck iets te verkrygen dat ick mochte de eere hebben wat
aerdighs te maecken in de konstkaemers van den Doorluchtighen Prince van
Orangen, gelyck andere hebben gedaen’. Op de boeken kwam geen reactie en
of Van de Venne zo’n officiële schildersopdracht van het hof heeft gekregen, is
onzeker. Op eigen initiatief had hij als beeldend kunstenaar de Nassaus en hun
hof al op allerlei manieren in het licht gezet (zie kleurkatern iii). Ook als dichter met gelegenheidspoëzie, vererende pamfletten en rijmprenten. Officiële
waardering hiervoor kwam wel van de Staten-Generaal. Als beloner van dichtkunst heeft dit bestuurscollege een niet onaanzienlijke rol gespeeld.
Had de verhuizing van Van de Venne naar Den Haag wellicht veel met zijn
hofambities te maken, bijgestaan door enkele dichters en toneelschrijvers zou
hij én als uitgever én als dichter weldra het literaire leven daar animeren. Als
uitgever ging hij opnieuw investeren in de winstgevende Cats-boeken, waarvoor hij nog steeds als illustrator optrad. Hij kocht het octrooi terug dat hij
met zijn broer aan de Rotterdamse uitgever Van Waesberghe had afgestaan en
dat tot de nieuwe Proteus van 1627 had geleid (zie p.344). Al in 1628 ging hij een
compagnonschap aan met de drukker Joost Ockers: het moest maar eens uit
zijn met al die ‘broddiche’ Cats-nadrukken! Het kwam tot een serie heruitgaven, maar de samenwerking werd na een proces, waarbij Van de Venne
niet vrijuit ging, stopgezet. De nieuwste bundel Spiegel (1632; zie p.346) werd
door Cats aan vriend en boekdrukker Isaac Burchoorn toevertrouwd, met een
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privilegie waarin alleen Cats het voor het zeggen kreeg. De auteur greep de
macht!
De rol van Van de Venne als uitgever was daarmee uitgespeeld en hij zou
zich in de Haagse vriendenkring nu vooral als beeldend kunstenaar en dichter
manifesteren. De Middelburgse situatie van een gelijkgestemde dichtersgroep
leek zich een beetje te herhalen. In de hofstad werd deze vooral gedragen door
inwijkelingen. Naast Van de Venne zelf waren dat de uit Amsterdam verhuisde
toneelschrijvers Pieter Nootmans en – voor korte tijd – Andries Duirkant, en
de vanuit Leiden overgekomen drukker-uitgever Burchoorn; schoolmeester,
musicus en wiskundige Johannes Orisandt was Hagenaar. Het is niet duidelijk
of alle mensen van deze informele dichtersgroep ook daadwerkelijk lid zijn
geweest van de kamer van De Jonghe Batavieren (1629). In het het teken van de
jeugd – leuze: ‘Iueght neemt aen’ – kwam dit genootschap vooral onder impuls
van de ervaren theaterman Nootmans het Haagse rederijkersleven vernieuwen, waarbij niet alleen bij monde van Burchoorn voor de vrede werd gepleit,
een in de jaren dertig hachelijke kwestie (zie p. 417). Deze laatste trad ook op als
drukker van het groepje. Al in 1634 begon dat echter uiteen te vallen, juist toen
Van de Venne met twee nieuwe bundels naar voren trad. Twee jaar eerder had
hij voor Van Waesberghe in Rotterdam nog meegewerkt aan een vernieuwde en
uitgebreide uitgave van een al lang in het Nederlands meegaande fabelbundel
van de Fransman Etienne Peret. In het Woudt van wonderlicke sinne-fabulen
der dieren greep hij de gelegenheid aan om de door hem al in Middelburg met
verve bepleite ‘sinne-const’ of het samengaan van dicht-en schilderkunst te
demonstreren.
De eerste Haagse bundel, Sinne-vonck op den Hollandtschen turf (1634), van
de dichtende schilder en boekhandelaar – hij woonde aan de Haagse Turfmarkt – is een vernuftig en met taalhumor in elkaar gestoken retorische lofprijzing van de turf als nationaal energieproduct aan de hand van lofdichten,
kluchtige anekdoten, personificaties en strijdverzen. De daaraan toegevoegde
Hollandsche sinne-droom op het nieuw wys-mal vormt een aan deze lof tegengestelde hekeling of kritiek (vituperatio) van het tabaksroken. De tweede bundel, Van de Vennes hoofdwerk, kwam al een jaar later uit: het Tafereel van de
belacchende werelt, of het schouwspel van de wereld die belachen moet worden
(een in het Nederlands ongewoon gerundivum). De wereld is belachelijk: hij
doet lachen.
Tafereel biedt een overvloedig en gevarieerd beeld van de onderkant van de
maatschappij aan de hand van een kadervertelling – een samenspraak in verzen – van twee boerenpaartjes die het bonte gebeuren van de beroemde
Haagse kermis bezoeken. De fraai geïllustreerde bundel biedt de dichterlijke
tegenhanger van Van de Vennes befaamde grisailles, waarin de uitbeelding van
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de grijze wereld van ’s werelds marginalen via de karikaturale tekenstijl en
korte dubbelzinnige, spreukmatige onderschriften tot amusement strekte van
de weldenkende burger (zie p. 318). Een groot deel van de fraaie kwartoband
bestaat uit aan de boertjes voorgehouden catalogusachtige ‘documentaire’ teksten over bedelaars, boeven en waarzeggers: hun soorten, hun geheimtalen,
hun listen enzovoort. Deze zijn nagenoeg geheel afkomstig uit zestiende- of
vroegzeventiende-eeuwse komisch-populaire colportageliteratuur. Zowel de
grappige dialogen van de kermisgangers als de ‘documentatie’ voorziet Van de
Venne in de rand met talloze gezegden en spreuken. Vaak vol duister of gezocht
taalvernuft komen zij de inhoud bevestigen, tegenspreken, nuanceren of toelichten. Geestige woordstapelingen, neologismen, invectieven en een voorkeur
voor een- en tweesyllabische woorden – de toen veelgeroemde rijke bondigheid van het Nederlands – maken het Tafereel tot een soms zelfs absurd lijkende gasttekst van oudere, komisch-populaire teksttradities. Veel intenser dan
het gebruikte materiaal geeft de bundel blijk van satirisch taalamusement. Dat
genoegen is kennelijk belangrijker dan de behoefte om via moraliserende
waarschuwingen, het arbeidsethos en de eerlijkheid in het licht te zetten.
Aan de andere kant valt het op dat sommige Haagse bewonderaars en navolgers van Van de Venne – overigens met veel minder stilistisch vermogen –
eveneens de belachelijke wereld in moraliserende bundeltjes aanpakten. De receptie was dus kennelijk tweezijdig. Het dichtst bij de komische dichter van
Tafereel en diens gebruikmaking van oude bekende populaire stoffen staan de
vele en graag herdrukte ontspannende bundeltjes van de zeer productieve
Isaac Burchoorn. Zijn ongeveer tegelijk met Tafereel verschenen Swarten duyvel
beweegt zich op een vergelijkbare wijze in dezelfde sfeer. Kluchtige tafereeltjes
vormen seriële voorbeelden van ’s werelds bespottelijkheid en ondeugd. De
aantekeningen in de marge zijn grafisch precies op dezelfde wijze gepresenteerd als in Tafereel, maar blijven vaak in het Latijn en zijn zelden berijmd.
Taalspel blijft haast volledig achterwege. De daaropvolgende Witte engel, over
allerlei types van hypocrisie, wijkt al verder af: er zijn geen glossen meer. Die
duiken dan weer op in een herwerking van beide bundels: De nieuwe werelt vol
gecken (1641). De in 1644 verschenen tweedelige Klucht-hoofdige snorre-pijpen,
quacken en quinck-slagen is opgedragen aan Huygens’ secretaris en huispedagoog Hendrik Bruno. Het boek biedt weer een boertig-vermakelijke voorraad
voorbeelden uit ’s werelds onuitputtelijke bespottelijkheid in een bewust gewilde mengelmoesstructuur. De van de os op de ezel springende optredens
van de bonte mengeling van personages ligt in de lijn van de oude satirische
traditie van de ‘fatrasie’ (nonsens), die overigens ook al door Lucas d’Heere,
Roemer Visscher en anderen was toegepast. Opmerkelijk is in elk geval dat in de
eveneens nog in 1644 uitgebrachte tweede druk van Snorre-pijpen een prent

428

uit Van de Vennes Middelburgse Sinne-mal is opgenomen, die Burchoorn
handig in zijn concept wist te integreren. Personages van allerlei rang en stand
dansen er een rondedans op de muziek van een fluitspelende en trommelende
nar. De gravure had Burchoorn van Van de Venne cadeau gekregen. Het gebaar
is een voortreffelijke illustratie van de manier waarop de vrienden elkaar aanvoelden en samenwerkten.
De indruk die de titels van Johannes Orisandt wekken, een ander lid van
het gezelschap, is misleidend. Zijn Democriti belacchende werelt (1639) zat wel
in het fonds van Burchoorn en verscheen met lofdichten van de drukker, Duirkant en Van de Venne, maar met het Tafereel van deze laatste heeft hij verder
inhoudelijk niets te maken. Het gaat om een streng humorloos moraliserend
vertoog over de hoogmoed van de ‘wereldlingen’. Het succes leidde tot een vervolg: Heraclitus, beschreyende de weereldt (1643), dat de gierigaards en de woekeraars aanpakte. Het bundeltje verscheen niet meer bij Burchoorn. Evenmin
de bij deze gelegenheid herdrukte Democritus, belagchende de weereldt. De
toevoeging van het lidwoord ‘de’ lijkt niet alleen de symmetrie tussen de beide
titels te beogen, maar ook de moeilijke gerundivumvorm weg te nemen, waarbij Orisandt in 1639 nog toelichtingen had gegeven. De wijziging illustreert
mede het beweeglijke grensgebied tussen amusement en hekeling.
Adriaen van de Venne speelde in op de algemene smaak voor geestige satire.
In zijn geval gebeurde dat in een combinatie van realisme, boertigheid en satirisch, vaak duister en amusant taalvernuft. Mogelijk veronderstelde deze
formule een groep lezers die vrij klein was. Er is immers maar één editie van
Tafereel bekend; navolgingen zonder taalvernuft en de prekende Orisandt
hadden meer succes, zelfs in het verre Brussel (zie p.449).
Literatuur van een intellectuele elite rond de Latijnse school: Dordrecht
In menige middelgrote plaats vormden leraren en vroegere leerlingen van de
Latijnse school, samen met van elders komende predikanten, artsen en juristen, een intellectuele en sociale elite waarbinnen bij diverse gelegenheden
Neolatijnse maar ook in toenemende mate Nederlandse poëzie werd geproduceerd. Een stad met een zeer levendig literair leven was Dordrecht. Tussen
1631 en 1663 speelde zich dat af binnen een sociaal-cultureel netwerk rond de
ook zelf dichtende regent Cornelis van Beveren. De rederijkerskamer De Fonteyne bleef wel bestaan, maar vrij gemarginaliseerd. Toen Cats in 1623 hier tot
stadspensionaris was benoemd, kon hij algauw contacten leggen met diverse
geleerden, onder wie de predikant en Neolatijns dichter Johannes Westendorp,
die onder andere een vergiliaans heldendicht over Frederik Hendriks verovering van ’s-Hertogenbosch schreef. Cats werkte ook samen met de gerenommeerde arts Johan van Beverwijck, wiens populaire medische handboeken

Duo isti pessimi
’t Zyn voorwaer seer bose boeven
Mihi infestissimi
Stadigh doen se niet dan schroeven*
Lectionem nesciunt
Ach! sy syn soo petulantes
O! sy maken ’t al te bont!
Semper nugas fabricantes.

*zwaar drinken

Vier jaar later volgde een tweede bewerking van een Latijns schooldrama
(Iulius Caesar, ofte Kaiser-moorders, 1645), nu door Van Godewijcks veel jongere collega Johannes Michaelius (Jan Michielsz.). Dit keer betrof het een stuk
van de Franse geleerde Marc-Antoine Muret over de moord op Caesar, de
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Schat der gesontheyt (1636) en Schat der ongesontheyt (1642) hij met vele toepasselijke verzen opsierde en waarvan hij de Latijnse citaten op rijm vertaalde.
Van Beverwijck bracht Cats weer in contact met Cornelis Boey, die een rijk
Dordts meisje had getrouwd, en met de Dordtse predikant-dichter Jacob Lydius.
Boey leverde tal van Nederlandstalige verzen voor Van Beverwijcks geschrift
Van de wtnementheyt des vrouwelicken geslachts. Barlaeus en hij zouden Lydius’
Latijnse prozatekst over huwelijken opnemen in hun aan Cats gewijde bundel
Faces augustae (zie p.348). Echt participeren in het lokale literair-intellectuele
leven deed Cats echter niet. Wel werd hij zowel bibliothecaris als curator van
de Latijnse school, ambten waarin hij na zijn vertrek naar Den Haag werd opgevolgd door Van Beverwijck.
Pieter van Godewijck, ‘duytse meester’ aan de Latijnse school, was een van
de eerste lokale intellectuelen die zich vooral van het Nederlands bedienden in
een gestadige stroom van gelegenheidsgedichten. Die varieerden van lijkdichten op Dordtse predikanten (in de jaren twintig) en een leerdichtje Remedie
voor de pest (1636) tijdens een pestepidemie tot verzen voor stedelijke prominenten. Ook dichtte hij bij nationale rouw en overwinningsvreugde namens
de gemeenschap. Hij schreef eveneens voor schoolgebruik, vooral met het oog
op de lagere klassen van de Latijnse school. Zo gaf hij in ’t Lof der luysen (1644)
een vertaling van een paradoxaal lofdicht van Heinsius en ten behoeve van een
schoolopvoering bewerkte hij in Witte-broots kinderen (1641) Schonaeus’
Dyscoli. Dit was een opvoedkundig komisch spel over de lotgevallen van twee
verwende jongens die het slechte pad opgaan. Van Godewijck breidde het stuk
uit met aardige passages ‘naer den swier der Duytsche Poëten’, onder wie de door
hem bewonderde Bredero. Zo karakteriseert bijvoorbeeld een pedante schoolmeester zichzelf:
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Romeinse dictator over wie de geschiedschrijving ambivalent geoordeeld had.
Ondanks zijn veroordeling van de samenzweerders had Muret (Muretus) hun
republikeinse vaderlandse motivatie voor de tirannenmoord de meeste aandacht gegeven. Anders dan zijn voorbeeld stelde Michaelius Caesar echter niet
voor als een tiran. De overlevering wil dat de latere raadpensionaris Johan de
Witt (geboren in 1625), die in zijn jeugd de Dordtse Latijnse school bezocht, ooit
de rol van Caesar speelde. Het is niet zeker of hij optrad in een voorstelling
van Michaelius’ stuk. Dat spel zou in dat geval een aantal jaren ouder moeten
zijn dan de uitgave. Michaelius drukte zich als dichter voornamelijk uit in het
Latijn, maar uit een van zijn nagelaten Nederlandse gedichten blijkt ook bewondering voor Hooft, die ‘als een Sonn’ en Dichters Godt’ in het Muiderslot
zetelde. Het lijkt erop dat hij tevens een zekere ambitie koesterde om zijn spel in
Amsterdam op de planken te krijgen. In een vers-antwoord op een zogenaamde
vraag vanuit de Amsterdamse Schouwburg benadrukte hij de nuttige functie
van het toneel, ook wanneer geestelijke stof werd opgevoerd, mits betamelijk
behandeld.
Michaelius’ drama werd onder meer ingeleid door een drempeldicht van een
andere Dordtenaar, de met hem bevriende dichtende jurist Johan van Someren
(1622-1676). Deze zou veel later een groot aantal passages van Michaelius letterlijk overnemen in een eigen tragedie over hetzelfde onderwerp, zonder dat
hij zijn afhankelijkheid van zijn jonggestorven vriend erkende. Als aanhanger
van de staatsgezinde politiek van Johan de Witt zou de adaptator de strekking
van zijn C. Iulius Caesar, ofte Wraeck van vermande vryheydt (1670) wel aanpassen aan de veranderde politieke situatie (zie p.546). Lambert van den Bos, tussen
1654 en 1671 een bijwijlen omstreden conrector aan de Dordtse Latijnse school,
zou in die periode twee oorspronkelijke tragedies schrijven, waarvan Wilhem
of gequetste vryheit (1662) juist zeer Oranjegezind was. Het is niet waarschijnlijk dat dit stuk toen in Dordrecht – de bakermat van de familie De Witt – is
opgevoerd.
Lang voor Van Someren zich over de rug van Michaelius als tragedieschrijver
profileerde, was hij al bekend als naarstig dichter van Nederlandse en Latijnse
poëzie. Enkele jaren na zijn benoeming tot syndicus (pensionaris) van Nijmegen
bundelde hij die onder de titel Uyt-spanning der vernuften, bestaende in geestelijcke ende wereltlijcke poësy (1660). Hierin kwam hij naar voren als een gelovig
man, een actief deelgenoot aan een uitgebreid sociaal netwerk (inclusief aanzienlijke Dordtenaren), een vlot vertaler van dichters als de Griekse Theocritus
en Anacreon, en een goede kenner van de moderne Nederlandse canon, vooral
van Huygens, Hooft, Cats en Westerbaen. Speciaal aan Huygens wilde Van Someren zich zowel in literair als in sociaal opzicht spiegelen. Aan hem wijdde hij
dan ook het lange gedicht over de scheppingsdagen in huygensiaanse strofen,
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waarmee de eerste afdeling van zijn bundel – met geestelijke stof – opende. Op
verschillende plaatsen gaf hij zelfs vrij letterlijke imitaties van Huygens ten beste,
zoals in zijn serie ‘Haylige dagen’, bestemd voor zijn vrouw, Elisabeth Vervoorn. Maar ook volgde hij Hooft. Hoe graag hij wilde aansluiten bij beroemde
voorgangers, bleek nog eens uit een aan Hooft en Huygens gewijd sonnet op de
rijmwoorden van de ‘schoncken’-sonnetten. Hierop volgden een gelijksoortig
sonnet van Michaelius voor hem en nog een van hemzelf, een clustertje dat in
elk geval van voor Michaelius’ dood in 1646 dateert. De ambitieuze auteur wist
voor zijn bundel een hele serie drempeldichters bijeen te krijgen, onder wie de
literaire coryfeeën Huygens, Cats en Westerbaen.
In 1661 was Van Someren een van de drempeldichters van de bundel poëzie
van zijn leeftijdgenoot Cornelis van Overstege, een in Dordrecht gevestigde jurist
die anders dan Van Someren zijn vaderstad niet verlaten had. Diens Poëzy.
Wereldlyke en geestelyke opende met een grote afdeling ‘Jufferpligten’ voor allerlei Dordtse ongetrouwde en getrouwde vrouwen en bevatte ook verder veel
andere gedichten voor de plaatselijke bovenlaag, naast religieuze poëzie.
Van Someren en Van Overstege namen allebei achter in hun bundels gedichten op van hun – inmiddels gestorven – echtgenotes, respectievelijk Elisabeth Vervoorn en Elisabeth le Petit. Alleen op deze wijze bereikten die de
drukpers. Het merendeel van Le Petits poëzie was religieus van toon, maar ze
schreef ook bruilofts- en lofdichten en een reactie op het recente herstel van
de Engelse monarchie. Ook de uit Gorinchem afkomstige Vervoorn becommentarieerde politieke gebeurtenissen, zelfs in drie van de vier opgenomen
gedichten. Mogelijk had haar echtgenoot die voor publicatie uitverkoren wegens het ‘hoge’ vaderlandse onderwerp, dat vrouwen niet zo vaak in poëzie
aangrepen. Haar vierde gedicht was een lovend drempelvers dat ze had geschreven voor Van Beverwijcks geruchtmakende prozawerk Van de wtnementheyt des vrouwelicken geslachts (1639). De veelschrijvende arts had op basis van
zowel medische argumenten als een menigte historische en literaire voorbeelden willen aantonen dat vrouwen vele goede eigenschappen bezaten en in menig opzicht zelfs boven mannen gesteld moesten worden. Het werk was opgezet als een geleerd, maar ook plezierig leesbaar hoogstandje binnen een al oud
Europees discours over goede c.q. kwade eigenschappen van vrouwen en hun
positie ten opzichte van de man. Maar Van Beverwijck wees ook heel concreet
op een aantal schrijvende Nederlandse vrouwen uit de eigen tijd. Anna Maria
van Schurman, aan wie het tweede van de drie boeken was opgedragen, kreeg
natuurlijk zijn volle aandacht, en naast de dochters van Roemer Visscher en
Johanna Coomans noemde Van Beverwijck verschillende Dordtse dichteressen.
In de tweede druk van Van Beverwijcks vrouwenlof (1643) figureerde nu ook
Margaretha van Godewijck, de toen zestienjarige begaafde dochter van Pieter,
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Ongedateerd getekend zelfportret
van Margaretha van Godewijck, de
begaafde dochter van de Dordtse
schoolmeester Pieter van Godewijck. Eronder een gedichtje van
Matthijs van Balen die haar roemt
als ‘in taalen rijck’ en ‘in de teekenkunst bedreven’.

die door haar vader in het Latijn was onderwezen. Al tijdens haar leven genoot
zij binnen Dordrecht een literaire en kunstzinnige faam, en in de stadsgeschiedenis van Matthijs van Balen (1677, het jaar van haar dood) zou ze bijna tot de
evenknie van Van Schurman worden verheven. Margaretha van Godewijck schreef
tal van gedichten voor bekende Dordtenaren, diverse andere gelegenheids- en
religieus-moralistische poëzie in het Nederlands en het Latijn, en emblemen.
Evenals andere zelfbewuste vrouwelijke dichters bewonderde zij Van Schurman
en Anna Roemers. Het is dan ook niet verbazend dat zij op haar beurt een sonnet in de ‘schoncken’-serie maakte, als bewijs dat zij als vrouw mee kon doen
aan literair spel in een mannenwereld. Toch verschenen alleen haar drempelgedichten in druk; de rest – waaronder ook brieven – bleef in handschrift.
Blijkens haar uitvoerig kritisch gedicht voor de tweede druk van Van Beverswijcks boek was Charlotte de Huybert, iets ouder dan Margaretha van Godewijck,
eveneens literair zeer bedreven. Van haar is echter geen enkel handschrift overgeleverd. Deze dochter van de toen in Leiden wonende Zeeuwse jurist Antonis
de Hubert stelde kritische vragen aan de welwillende arts: wat is al die lof waard
zolang vrouwen als niet handelingsbekwaam worden beschouwd, en wat hebben ze eraan als men hun werk alleen leest omdat men een schrijvende vrouw
wel aardig vindt?
Van Beverwijcks boek bevond zich omstreeks 1645 in de bibliotheek van de
adellijke dames Ripperda in het Groningse Farmsum en werd daar met instemming gelezen. Zijn argumentatie ten aanzien van de superieure bekwaamheid

van vrouwen op divers terrein werd echter algauw weerlegd door zijn stadgenoot
en collega Daniël Jonctys. Aan de hand van autoriteiten als Cats en Huygens
ontzenuwde die in Der mannen opper-waerdigheid (waarschijnlijk van omstreeks 1642) zelfs de stelling dat vrouwen mooier zouden zijn dan mannen.
Bovendien vond hij hen zeer wispelturig. Overigens had Jonctys als dichter van
erotische poëzie in zijn bundel Roseliins oochies (zie p.342) zonder voorbehoud
getuigd van bekoring door de ogen van de geliefde. Sommige van zijn gedichten waren bewerkingen naar een Neolatijns voorbeeld in de modieuze traditie
van Secundus’ Basia. Het was allemaal literair wedijverend spel. Toch lijkt Jonctys als literator, voor hij in 1642 naar Rotterdam vertrok, geen rol gespeeld te
hebben in het Dordtse sociale circuit.
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Stichtelijk-moraliserende literatuur van een regionale elite: Friesland
De vele Amsterdamse drukken van Starters Friesche lust-hof hielden vanaf
1621 Starters kunst van het wereldse gemeenschapslied levend. Ook de door
hem geïntroduceerde melodieën waren zeer populair. Maar er verschenen voorlopig geen nieuwe wereldlijke liedbundels van Friese signatuur. Gestimuleerd
door het stadhouderlijke hof van de Friese Nassaus werd in Friesland het
openbare leven van de hogere burgerij meer dan in Holland bepaald door het
geloof van de gereformeerde kerk. Deze duldde slechts met moeite andere religieuze denominaties – zoals die der doopsgezinden – naast zich. Mogelijk daardoor vonden Starters verschillende malen herdrukte tragikomedie Daraide en
de klucht Jan Soetekauw nog minder aanwijsbare weerklank in Friesland dan
zijn liederen. Dit betekende overigens niet dat de in Holland zo geliefde ‘geestigen, soet-vloeyenden, ende sin-ryken dichter’ in deze regio vergeten werd.
Nauw verbonden met het calvinisme ging zich in deze tijd onder de regionale
elite om het hof een besef van Friese identiteit ontwikkelen. Naast het Latijnstalige werk van rectores en geleerden uit het academisch milieu van de Franeker
universiteit, propageerde de Nederlandstalige literatuur vooral de band met de
eigen Friese stadhouders. Ook legde men zich toe op stichtelijk en instructiefmoralistisch werk. Van Manders Gulden harpe en werk van Houwaert (wiens
vroom-didactische geschrift De vier wterste onder andere door de Leeuwarder
drukker Abraham van der Rade was heruitgegeven), Cats en Camphuysen scoorden relatief hoog in zeventiende-eeuwse Friese boedelinventarissen. Dit is een
aanwijzing dat ook de Friese lezers een uitgesproken voorkeur hadden voor
moraliserende genres. Na 1640 werd het Fries bewust als literaire taal gebruikt
door de Bolswarder schoolmeester Gysbert Japix. Deze bleef in dit opzicht vrijwel een eenling, want hoe Fries men zich ook voelde, men bleef in het algemeen schrijven in het Nederlands. Die taal gebruikte men met name na 1640,
net als elders in de Republiek, ook voor de cultivering van onderlinge contacten
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door middel van complimenteuze drempel- en andere gelegenheidsgedichten.
In dit culturele verkeer, dat zich uitstrekte tot in Groningen, werden misschien
meer nog dan elders vrouwen gestimuleerd tot actieve deelname.
Een centrale figuur in deze cultuur van hogere burgers was de Leeuwarder
uitgever Claude Fonteyne. Hij initieerde de publicatie van moralistisch-stichtelijke teksten van auteurs uit de eigen provincie en schreef daar zelf vaak drempeldichten bij. Na zijn eerste uitgave, een lijkklacht over de dood van Maurits
door de Terschellinger predikant Johannes Haselbekius (1625), bleef hij tot zijn
dood in 1654 actief. Daarna nam de doopsgezinde Hendrik Rintjes zijn rol
over. We zagen al dat Fonteyne in 1629 als enige uitgever buiten Amsterdam
een heruitgave verzorgde van Vondels zegezang op de verovering van ’s-Hertogenbosch. In datzelfde jaar bezong ook Petrus Geestdorp, predikant in Idaard,
deze gebeurtenis, en bleek toen – evenals – Vondel met gemak de stijl van Du
Bartas te hanteren. Hij had vlug geleerd: twee jaar tevoren was hij bij Fonteyne
gedebuteerd met een berijmde vertaling van een colloquium van Erasmus
over het huwelijk, opgedragen aan de Harlinger jeugd. Bij die gelegenheid had hij
Theodore Rodenburgh in de lucht gestoken als zijn voorbeeld voor het gebruik
van de alexandrijn. Fonteyne publiceerde in 1632 en 1641 ook lijkdichten op de
stadhouders Ernst Casimir en Hendrik Casimir door respectievelijk Geestdorp en de broodschrijvende arts Petrus Baardt.
Deze Baardt werkte sinds 1629 regelmatig als auteur van almanakken voor
Fonteyne. Evenals de dichtende predikanten was hij humanistisch geschoold,
maar al in een allegorisch prozatraktaatje uit 1628 was hij ook opvallend modern in zijn hantering van het modieuze proza van de galante roman. In zijn almanakken betoonde Baardt zich een ironisch, nuchter verteller. Hij werd echter
vooral geliefd door zijn Deugden-spoor, in de on-deughden des werelts aff-gebeelt (1645), een in emblemavorm gevatte boertige hekeling van allerlei beroepsgroepen en soorten mensen. Daarin viel hij onder anderen Starter aan op
zijn vleiende gedichten voor Leeuwarder nouveaux riches. Baardt baseerde zich
op het Neolatijnse geschrift Nebulo nebulorum van de Duitser Johann Flintner,
dat hij al in 1634 had bewerkt en waarvan hij de verzen en met name de prozacommentaren nu uitbreidde tot een veel satirischer, maar ook gemakkelijk te
lezen werk. Soms herinnert zijn stijl aan Van de Venne, maar ook aan de vloeiende Cats. Baardt dichtte ook in het Fries. Zijn ‘Friesche boere-practica’ combineerde in de trant van het volkse leerdicht meteorologische wijsheid met de
vergiliaanse landpoëzie.
Leerzaam-moralistisch werk waarin ‘alle de gebreken deser Eeuwe, onder
alle staten van menschen vermaecklijck en oock stichtelijck, werden bestraft’
bracht Fonteyne in zijn uitgave van Haring van Harinxma’s vertaling van
Quevedo’s satirische Sueños (uit 1627). De seven wonderlijcke ghesichten (1641),
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in de ongewone en daardoor in deze tijd extra aantrekkelijke vorm van droomverhalen, zou een enorm succes worden. Er verschenen in hetzelfde jaar nog
drie andere drukken in Leeuwarden, vóór 1700 gevolgd door wel zeventien andere. De adellijke kapitein Van Harinxma, in het voorwerk gepresenteerd als
een ideale Friese edelman, betoonde zich hierin een goed calvinist maar ook een
werelds man die zich genuanceerd tolerant uitliet over katholieken.
Het was ook Fonteyne die in 1640 de in het Fries gestelde komische dialoog
Friessche tjerne van Gysbert Japix op de markt bracht. Zoals blijkt uit zijn postuum verschenen bundel Friesche rymlerye (1668) zou Japix zich hierna echter
vooral als een geleerd dichter profileren, die het werk van zowel klassieke als
moderne Hollandse dichters – zoals Camphuysen en Huygens – in zijn poëzie
navolgde.
In 1646 nam Fonteyne Sibylle van Griethuysen (1621-1699) in zijn fonds op,
de toen vijfentwintigjarige echtgenote van een apotheker in Appingedam in de
Groninger Ommelanden. Gesteund door diverse predikanten had zij een jaar
tevoren haar plaatsgenoten een strenge zondenspiegel voorgehouden in een
berijming van de bijbelse klaagliederen van Jeremia. Ook in Spreeckende schildery – een meditatie over het Hooglied en een uitleg daarvan – sloot ze aan bij
de grote populariteit die bijbel- en psalmberijmingen vanaf de jaren veertig in
gereformeerde kringen genoten. Maar in deze uitgave van Fonteyne profileerde
ze zich zelfstandiger. Ze nam stelling in een plaatselijke kerkelijke twist, en in een
opdrachtgedicht aan de adellijke Anna Ripperda liet ze zien dat haar sociale
ambities als dichteres wijder reikten dan het terrein van de religieuze dienstbaarheid. Via de dames Ripperda, uit wier bibliotheek zij onder andere Van
Beverwijcks Van de wtnementheyt des vrouwelicken geslachts las, was ze al in
betere kringen ontvangen. Fonteyne bevorderde haar acceptatie in een meer
wereldlijk milieu door in het voorwerk tot Spreeckende schildery een dichtwisseling op dezelfde rijmwoorden tussen Van Griethuysen en een bevriende kunstschilder op te nemen, waaraan hij zelf nog bijdroeg. Toen Huygens in 1648 een
bezoek aan Groningen had gebracht, zocht de dichteres zelfs erkenning buiten
haar regio. Ze benaderde de beroemde dichter met een vertaling van een Latijns
gedicht dat deze naar aanleiding van dat bezoek had geschreven. Welwillend
speelde Huygens nu het ooit door hemzelf geïntroduceerde rijmwoordendichtspel mee met Van Griethuysen en maakte zo zijn reputatie als literair
correspondent van vrouwen waar. Nadat hun dichtwisseling in zijn geheel was
opgenomen in Klioos kraam (1656-1657; zie p. 513), zouden ook andere dichters
uit het westen, Joan Blasius, Jan Vos en Johan de Brune de oude, zich tot haar
richten.
Maar Van Griethuysens roem was al eerder in Holland doorgedrongen. In
1647 had de in Schoonhoven woonachtige Maria Heyns zich al vol bewondering
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tot haar gericht in de Bloemhof der doorluchtige voorbeelden (zie p. 412). Twee
jaar nadat Heyns’ bundel in Amsterdam was verschenen, droeg ook de Amsterdamse uitgever-toneelschrijver J.J. Schipper werk aan Van Griethuysen op. Dit was
De bezadigde Roelant, Schippers vertaling van een Frans vervolg op Ariosto’s
Orlando furioso.
De ‘Ommelandse Muza’, zoals Schipper haar noemde, voldeed echter vooral aan een behoefte van de noordelijke regio. Die kon nu bogen op een eigen
vrouwelijke literaire coryfee. Als dichteres van stichtelijke poëzie werd Van
Griethuysen bovendien algauw een model voor andere vrouwen. De weg daarheen werd geëffend nadat zij de prozabundel Hemelsche troost-borne (1651)
van de Appingedammer predikant Eydelshemius had voorzien van inleidende
gedichten, waarop de dominee haar vrouwelijke theologisch-literaire preoccupaties had verdedigd als passend in een lange traditie. Zelf noemde ze diverse
(adellijke) dames van wie ze hoopte dat die haar werk zouden lezen, zoals de
Friese Eelkje van Bouricius. Ook deze Van Bouricius dichtte: evenals Van Griethuysen had ze een gedicht op de Vrede van Munster geschreven en contact met
Huygens gehad, en nu leverde zij ook drempeldichten voor de Troost-borne.
Van Griethuysen schreef menig drempeldicht voor werk van mannen en benutte ook anderszins de publicatiemogelijkheid onder mannelijke vleugels. Nadat
ze in 1654 naar de stad Groningen was verhuisd, nam de Groninger koopman
Johan van Nijenborch tussen 1657 en 1662 een hele serie van haar verzen op in
zijn eigen moralistisch-didactische en informatieve publicaties. Zoals het een
beschaafd man met veel vrije tijd paste, lijkt ook de gefortuneerde Van Nijenborch van zijn buitenplaats graag een centrum van regionale cultuurminnaars
gemaakt te hebben, waartoe hij vrouwen onmisbaar achtte.
Literatuur als vermaak van de jeunesse dorée: Nederlandse romans
Het is zeer de vraag of de Friese dames Ripperda voor hun door Van Griethuysen geroemde bibliotheek de Doolhof van Socia aanschaften, de oorspronkelijke Nederlandse liefdesroman die in 1643 en 1646 door Claude Fonteyne in
twee delen werd uitgegeven. Deze moet misschien toegeschreven worden aan
de Friese edelman Haring van Harinxma, die zich in dat geval met wat frivoler
werk bezighield dan zijn vertaling van Quevedo (zie p.434). De auteur knoopte
aan bij een – met name via Frankrijk geïntroduceerd – prozagenre dat al enige
tijd was aangeslagen bij een jeugdig publiek met een literair-modieuze smaak.
Naast verzamelbundels met novellen, zoals de bekende Tragische historiën,
anekdoten of andere verhaaltjes met wetenswaardigheden, en de nog steeds
herdrukte prozaromans die teruggingen op middeleeuws erfgoed, was er vanaf het begin van de zeventiende eeuw in Nederland ook nieuwe verhalende
succeslectuur beschikbaar. Daarvan sloeg de oorspronkelijk Spaanse Amadis de
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Gaule, een liefdes- en avonturenroman over hooggeboren figuren in vreemde
landen, bijzonder goed aan. Ook bekend was de in Frankrijk populaire Aethiopica
van Heliodorus, die in 1610 door Bredero’s vriend Karel Quina uit het Frans was
vertaald als De Moorenlandtsche gheschiedenissen. De Haagse schoolmeester
David Beck, van wiens lectuur wij dankzij zijn dagboek veel weten, was een
gretig lezer van zulke bewogen geschiedenissen, die zich goed leenden om als
tijdkorting na te vertellen. Zo vatte hij tijdens een gezamenlijke wandeling
naar Delft voor een vriend de hele inhoud van Heliodorus’ boek samen, en
diste hij hem bij een andere gelegenheid een verhaal uit de Tragische historiën
op. Al deze spannende romans zouden grote invloed uitoefenen op de ontwikkeling van de Europese roman. Travestie, ontvoeringen, schipbreuk of oorlog
werden daardoor graag beproefde motieven. Die kwamen deels al voor in het
literair pretentieloze Wonderlicke avontuer van twee goelieven (1624), een vroeg
oorspronkelijk Nederlands prozaverhaal voor een groot publiek, waarin – vrij
uniek – de belevenissen van twee gewone jonge mensen realistisch werden gesitueerd in de eigen tijd.
De liefdesroman was toen in Engeland en Frankrijk al een belangrijk literair
genre geworden. Dit was te danken aan twee ingewikkelde en meerdelige pastorale romans: The Countess of Pembrokes Arcadia (1590-1593) van Philip Sidney
en vooral Honoré d’Urfé’s L’Astrée, waarvan vier delen verschenen tussen 1607
en 1619, waarop nog twee delen door D’Urfé’s secretaris volgden. De adellijke
auteurs weefden hierin tegen een gefingeerde historisch-klassieke achtergrond
zeer veel avontuurlijke liefdesgeschiedenissen van fijnbesnaarde herders en
herderinnen dooreen, gesitueerd in de geïdealiseerde natuur die bij het thema
van de neoplatonische zuivere liefde hoorde. Het lyrische karakter van de romans
werd versterkt door de afwisseling van proza en poëzie, terwijl vooral de
L’Astrée nog gelardeerd werd met allerlei historische en geografische wetenswaardigheden, brieven en liedjes. Beide romans, geschreven in kunstige stijl,
waren oorspronkelijk bestemd voor een hofpubliek, dat zich graag vermeide
in een pastorale vlucht.
Johan van Heemskerck was in Nederland de eerste die een – uit een bredere
context gelicht – verhaal uit L’Astrée vertaalde, waarschijnlijk voor een kleine
kring vrienden. De Amsterdamse uitgever Colom zag er in 1626 direct een markt
in (zie p.356). Zijn initiatief werd tussen 1630 en 1640 gevolgd door een goed
aantal vertalingen van andere verhalen uit dezelfde roman. Deze werden opnieuw geleverd door Van Heemskerck, die tevens uit Sidneys Arcadia putte, en
onder anderen door een zekere J. Heerman. Deze laatste had al omstreeks 1630
met groot succes een van de nieuwe Franse liefdes- en avonturenromans in
het Nederlands overgezet (Vital d’Audiguiers Lysander en Caliste). Hij moet
mogelijk geïdentificeerd worden met de jeugdige jurist Jan Heerman, die uit
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hetzelfde milieu als Van Heemskerck afkomstig was, en niet met de Amsterdamse
drukker Jacob Heerman, die de vertaling van Vital d’Audiguier op de markt
bracht. Vanaf 1640 zouden gecompliceerde galante romans, met extravagante
karakters en in een precieuze stijl geschreven door auteurs als La Calprenède
en Madeleine de Scudéry, het beschaafde Franse publiek veroveren. Na 1650
werden ze in Nederland opgenomen in een stroom van vertalingen, zeer gevarieerd naar herkomst en aard.
De eerste D’Urfé-vertalers behoorden nog tot een academisch gevormde
avant-garde. Daarna zorgden commerciële uitgevers en broodschrijvers zelf
voor vertalingen van diverse Franse – en algauw ook Spaanse – romans en novellen. Daarmee lieten ze een breder – hoewel nog steeds sociaal bevoorrecht –
publiek meeproeven van de kosmopolitische smaak van een kleine elite. In het
bijzonder waren dat de Delftse drukker Felix van Sambix en de Amsterdamse
auteur-uitgever Jan Jacobsz. Schipper. Schipper droeg in 1641-1642 elk van de
drie delen van zijn vertaling van Puget de la Serres La Clitie, ou roman de la cour
op aan een menigte jongelieden uit bekende families: deel 1 en 2 aan respectievelijk negenennegentig meisjes uit Amsterdam en evenzoveel jongemannen uit
die stad, deel 3 aan vijfentwintig Haarlemse jongelieden. Schippers vertaling
van Desmarets’ Ariane (1641), een navolging van de Griekse avonturenromans,
beleefde meerdere drukken en leverde in 1644 stof voor zijn eigen gelijknamige
toneelstuk. Zoals we zagen (zie p.371) dramatiseerde Krul in diezelfde tijd D’Urféverhalen. Nadat Van Sambix vanaf 1639 in eigen vertaling – via het Frans – de
hele Arcadia van Sidney op de markt had gebracht, verscheen tussen 1644 en 1675
de volledige L’Astrée in het Nederlands. Ook aan het Haagse hof hield de jeugd
van liefdesromans. Zo tekende Willem Frederik van Nassau (de Friese stadhouder) in 1645 op, dat Frederik Hendriks dochter Louise na het avondmaal
voorgelezen had uit de Ariana. Of ze dat deed in Schippers vertaling, is niet
duidelijk.
Van Heemskercks eigen Batavische Arcadia (1637) had zich niet meer dan
als een Inleydinghe tot een ontwerp gepresenteerd. Het was dan ook geen echte
roman, maar een prozaverslag van een één dag durend ‘Speel-reysje’ van Den
Haag naar Katwijk en terug, door een aantal amoureusgezinde jongelieden.
De leden van het gezelschap droegen alleen de naam van herders en herderinnen en waren voor de intimi van de auteur direct herkenbaar als behorend tot
de Haagse jeunesse dorée waartoe hij toen behoorde. Voor de andere lezers bleef
hij anoniem. De geest van de pastorale roman was bij Van Heemskerck aanwezig
in de opgeroepen zomerse landelijke sfeer, de verliefdheid van de hoofdpersoon
(de auteur zelf) op de aanminnige Rosemond, de hoffelijke toon waarop de jonge
mannen én vrouwen met elkaar converseerden en de afwisseling met liedjes
en gedichtjes. Sidney en D’Urfé waren ook het voorbeeld voor de kunstige

stijl van de vertelling, die inzette met het geïdealiseerde liefdesverlangen van
Reynhert:
Noch naeuwelijcx en had de Roosen-verwighe Morgenstondt, in ’t midden vande
Somer, te voorschijn gebracht het eerste kriecken vanden nieuwgheboren dag;
als de hopeloose Reynhert (die beanghst met bedriegelijke droomen, en bedoven
in onvruchtbare ghepeynsen, sijn meeste onrust vondt in ’t midden vande
alghemeene rust) steegh vande logge veeren, en komende met een verhaeste tret
onder de groene Linden van ’t overschaduwde Voorhout, wierp een erbermelijck
oog na de gesloten vensters vande noyt-ghenoegh-ghepresene Rosemond.
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Nadat hij Reynhert op het Voorhout had laten blikken naar het raam van zijn
geliefde, beschreef Van Heemskerck – juist anders dan D’Urfé – duidelijk het
eigentijdse Hollandse landschap en de bestaande hofsteden die het gezelschap
bezocht. Ook wisselde hij zijn galante vertelling regelmatig en uitvoerig af met
didactische discussies en informatie over historische en juridische wetenswaardigheden, bijvoorbeeld over de dwaasheid van geloof in heksen en tovenarij
en over de Hollandse geschiedenis tot aan de opstand tegen Spanje. Dit was in
overeenstemming met zijn opdracht aan de Hollandse jeugd: zijn roman diende
‘onder ’t soet van Minne-praetjes’ het vaderlands besef. In 1647 verscheen een
nieuwe, zeer uitgebreide uitgave, met veel extra informatie over uiteenlopende
onderwerpen. Door de vaak zeer uitvoerige aantekeningen in voetnoten, waarschijnlijk toegevoegd door Van Heemskercks zwager Coenraad van Beuningen,
raakte het eigenlijke verhaal nogal eens ondergesneeuwd. Het succes was er niet
minder om: er volgden nog twee zeventiende-eeuwse en vijf achttiende-eeuwse
drukken.
Na 1640 waagden enkele jeugdige auteurs zich nu ook zelf aan een liefdesroman met dooreengestrengelde avontuurlijk amoureuze verhalen van diverse
paren. Een eerste groepje auteurs behoorde tot het milieu van hof en adel. Van
hen zocht Gerrit Severins van Cuilla, een officier in dienst van de kersverse
Brandenburger keurvorst, het in 1641 nog in een ingewikkelde pastorale roman
op rijm, met ingelaste gedichten maar zonder liedjes. Hij situeerde die in het
verleden van het Rijnland (Floraura ofte Francken herderinne aen den Rhyn).
In twee iets latere romans – maar nu in proza – werd de bucolische aankleding
vervangen door die van beschaafde lieden in de eigen tijd. Brieven, liedjes en
serenades kregen weer een plaats in de reeds genoemde Doolhof van Socia,
waarin de liefdesperikelen van een Leeuwards meisje en twee jeugdige Friese
edellieden zich afspeelden tegen een herkenbaar decor. Overspoeld door verschillende liefdesavonturen was ook Dwalende liefde van jonkheer Gijsbert de
Sille uit Den Haag, die in 1642 in Leiden studeerde. In deze roman moet de
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adellijke hoofdpersoon Splendor het in zijn werving om zijn geliefde Ariane
opnemen tegen verschillende medeminnaars. Hij beweegt zich van Frankrijk
naar Engeland, maar het lukt hem niet om Holland te bereiken waar – in 1637 –
Frederik Hendrik net Breda heeft heroverd. Alleen de tweede druk is overgeleverd. Deze werd in 1645 samen met de uitgaven van Kruls liefdesverhalen (in
rijm en proza) als drie-eenheid door Cornelis Janssen in Amsterdam op de markt
gebracht. Anders gestemd dan de moralist Krul verklaarde De Sille in zijn voorwerk dat hij niets dan leugenachtigheid had beoogd. Van zedenlessen zoals bij
Krul of didactiek à la Van Heemskerck was bij hem geen sprake.
Schoone Rosalijn of De getrouwe liefde van Panthus (1650) van de Dordtse
kunstschilder Samuel van Hoogstraten speelde in burgerlijke kring en in nadrukkelijker geografische setting, onder meer in Den Haag en Dordrecht. Van
Hoogstraten haakte ook duidelijker aan bij de smaak voor huiveringwekkende en spectaculaire taferelen. Anders dan de zojuist genoemde werkjes uit het
adellijke milieu schijnt zijn roman in bredere kring aangeslagen te zijn.
Al deze auteurs, behalve Haring van Harinxma (als tenminste aan hem de
Doolhof van Socia moet worden toegeschreven), probeerden ook naam als
tragedieschrijver te maken. Van Cuilla publiceerde in 1632 twee treurspelen
met klassieke stof en een klucht, De Sille in 1645 een dramatisering van hetzelfde verhaal dat Marlowe gebruikte voor The rich Jew of Maltha. Van Hoogstraten en Van den Bos schreven beiden meerdere tragedies. Geen van deze
stukken lijkt echter ooit een openbaar toneel te hebben bereikt.
Dat er een ruime markt was voor ontspannend leesvoer, is uit het bovenstaande wel gebleken. Maar evenals nu konden dezelfde lezers ook grijpen naar
boeken van heel andere zwaarte. Zo blijkt uit de lectuur van David Beck – die
trouwens niet tot de jeunesse dorée behoorde – dat hij in 1624 naast opwindende liefdesgeschiedenissen ook dichtwerk van Cats (bijvoorbeeld Self-stryt) en
Westerbaen (’t Nood-saeckelick mal) en Van Manders Schilder-boeck las. Hij las
ook Franse poëzie (onder meer van Ronsard) en prozawerken (onder meer van
Montaigne) en nogal wat religieuze literatuur en bundels met wetenswaardigheden.
Literair leven in Brabant en Vlaanderen
In de Spaanse Nederlanden rees de vrees dat de heropbloei van het literaire leven
met de hervatting van de oorlog (1621) zou stilvallen. Zich richtend tot alle
‘belgiens dichters vol druk’, klaagden de Dendermondse rederijkers dat het nu
weer uit zou zijn met de dichtwedstrijden:
O Dendervloet, o schoon rivier,
Ghij hebt gesien die reden zinnen,

En dichters met hun blij getier
Met sanck d’ een d’ ander overwinnen.

Ghij hebt den braven* Cats, den soetsten der Poeten,
Als* Heinsi, Huygens, Hooft [...]
Hun wercken sijn bij ons, soo lieffelijck verheven,
Dat yder wie dit leest, schijnt weder te herleven.

*degelijke
*zowel als

Ook dichters zoals Abraham de Koning, De Brune, Starter en Rodenburgh
deelden in dat Brabants respect. De gezaghebbende Puteanus, vanuit Leuven
de bezieler van de Zuid-Nederlandse letteren, huldigde in de inleiding van zijn
epigrammenbundel Sedigh leven, daghelycks broodt (1638, 1639) de Nederlanders Heinsius, Huygens, Cats en Hooft nog in een adem met de Vlamingen
Ymmeloot, De Harduwijn, De Wree en Lambert Vossius. Onder zijn Brusselse
oud-studenten weerklonk echter de jaloerse klacht dat tegenover de gerechtvaardigde trots van de ‘Amstel-vrouw’ de Zuidelijke hofstad sinds Houwaert
nog weinig had kunnen bieden. Kortom: men kende de literatuur uit de Republiek en men keek ernaar op.
Het Noorden noteerde zijn literaire weerklank in de Spaanse gewesten nauwelijks. Zijn bijval aldaar, oordeelde Cats, demonstreerde dat de kunst zonder
gal was. Die gal was er wel in de wederzijdse polemische teksten. Maar Van der
Veens spottende imitaties van de verouderde stijl en de verbasterde taal van de
Vlaamse en Brabantse dichters, waarmee hij zelfs in niet-polemische genres
als het bruiloftsdicht de lachers op zijn hand kreeg, waren eigenlijk niet meer
van toepassing. Zeker niet als het over Antwerpen ging. Anderzijds vallen voor
deze negatieve receptie niet alleen redenen van politiek-religieuze aard te vinden.
Vrijwel de enige manier waarop de Zuid-Nederlanders zich in de Republiek
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Maar zo’n vaart liep het niet. Wel blijkt uit de bewondering die vele auteurs
vooral ten aanzien van Heinsius en Cats formuleerden en de vlijt waarmee zij
deze dichters en ook weleens Huygens gingen navolgen, dat het zwaartepunt
van de Nederlandse dichtkunst zich thans ook in de ogen van de Brabanders
en Vlamingen in het Noorden bevond. Zelfs in de hitte van de polemiek ging
dit inzicht niet verloren. Toen in 1631 de Deventer dichter Jan van der Veen (zie
p. 342) de Antwerpenaren aanviel omdat ze in een spel stadhouder Frederik
Hendrik zwaar zouden hebben belasterd – wat kennelijk niet waar was – en hen
in de stijl van Bredero’s Spaanschen Brabander genadeloos ridiculiseerde als
ouderwetse retroz(w)ijnen die in een bastaardtaal dichtten, reageerden deze
laatsten zeer verontwaardigd. Maar Van der Veens aantijgingen konden hun
positieve kijk op de Hollandse literatoren niet benevelen:

442

nog tijdens het Bestand in het literaire boekenaanbod hadden gehandhaafd,
waren herdrukken van oude retoricale gloriën als De Castelein, Van Ghistele
en vooral Houwaert. Lucas d’Heere kende er slechts één heruitgave, in 1614 in
Haarlem. Stilaan echter zouden Zuidelijke theaterteksten tot het Amsterdamse toneel doordringen, maar die werden meteen ‘bewerkt’, wat vrijwel steeds
betekende: ‘verbeterd’.
De Zuidelijke ‘herleving’ leidde nauwelijks meer tot eigendunk. In Antwerpen, Brussel en zelfs kleinere provinciesteden manifesteerde zich duidelijk de
wil om het niveau van de bewonderde voorbeelden na te komen. Veelal werd
deze ambitie nu de facto gedragen door individuele auteurs die al dan niet het
leven van de kamers beheersten. In de jaren dertig werden hun stukken ook weer
voor niet-leden gespeeld, maar de bescheiden infrastructuur, de aan de budgetten en de kamerautoriteit knagende professionaliserende tendensen onder de
acteurs en de voorrechten van de financierende ‘liefhebbers’ waren de oorzaak van
allerlei strubbelingen. Toen de Antwerpse Goudbloem in september 1636, op het
feest van Maria’s geboorte, als naar gewoonte in haar lokaal op de Grote Markt
een zogenaamde openbare opvoering organiseerde, braken relletjes uit: een paar
honderd herrieschoppers die niet naar binnen konden – ‘meestendeels jonghers
ende ongheregelde persoonen’ – maakten de vertoning onmogelijk en de genodigden moesten huiswaarts keren. Het incident was symptomatisch voor de toenemende privatisering van de rederijkersgilden. Al in 1617 betaalde De Olijftack
een officier om bij de opvoeringen de toegang te bewaken, zodat er geen ongewenst bezoek naar binnen kon. Reeds vanaf hun heroprichting tijdens het
Bestand waren met name de Antwerpse kamers zich gaan ontwikkelen tot min
of meer exclusieve, literair-creatieve gezelligheidsclubs, waarvan de spelen en
niet het minst de geldopslorpende banketten door vermogende liefhebbers
werden gesubsidieerd. Die omstandigheden en het gebrek aan speelruimtes
waren niet bevorderlijk voor de publieke stadsculturele functies van de gilden.
De verzwakkende publieke positie van de rederijkers kwam bijvoorbeeld
goed tot uiting bij de publieke ontvangst in april 1634 van de opvolger van
Isabella, kardinaal-infant Ferdinand, broer van de Spaanse koning, succesrijk
en krijgslustig strateeg, en – dat klonk in de propaganda openhartig mee – een
echte ‘bel homme’:
De vroukens riepen oock: Siet wat een schoonen belt*
Siet wat een frischen man! hoe staedich van manieren!
Siet eens hoe vriendelyck laet hy syn ooghen swieren!

*gestalte

De kamers speelden bij de eigenlijke intocht slechts een bijrol met twee ‘ouderwetse’, maar wel door de stad gesubsidieerde tableaux vivants, die door de ech-

Antwerpen: productieve toneelschrijvers in tanende kamers
De toenemende privatisering van de rederijkersgilden belette niet dat zij in de
Scheldestad nog een tijdlang opvallend bedrijvig bleven. Naast Van Nieuwelandt, die evenwel in 1629 naar Amsterdam vertrok, Ysermans en Vrancx trad
een nieuwe groep toneelauteurs aan, met eigen voorkeuren. Enkele van hun
stukken haalden zelfs de drukpers, wellicht omdat er vraag naar was, maar
zeker ook doordat de auteurs daar financieel zelf toe bijdroegen. Tussen 1636
en 1638 kwamen – op een na alle bij Jan Huyssens – in snel tempo ten minste
zeven Antwerpse drama’s op de boekenmarkt, wat nooit eerder was gezien. En
dat was maar een fractie van wat werd gespeeld. Het repertoire bleef gevarieerd.
Zelfs stoffen uit de nog steeds zeer geliefde volksboeken werden voor het toneel
bewerkt: Ysermans schreef (niet bewaard gebleven) stukken over Coppe henne
en – misschien hetzelfde spel? – Reynaert de vos of der dieren oordeel; ook het
lokale geschiedbeeld kwam aan bod, zoals in de spectaculaire opvoering van
het eveneens niet bewaarde De reuze Drugon ende Brabon ofte Oudtheyt van
Antwerpen (1644) van de jonge Meulewels, waarvoor zeshonderd programma’s werden gedrukt. En met de nieuwe generatie – allen auteurs geboren na
1600 – kwamen ook weer andere modes.
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te organisatoren werden gedoogd. Die waren de schilder Rubens, schepen
Nicolaas Rockox en stadsgriffier Caspar Gevartius. Het feest werd een indrukwekkend propagandistisch kijkstuk tot lof van de Habsburgers en hun eminente
vertegenwoordiger, met kunstig geschilderde en van beelden voorziene erepoorten en galerijen, vereeuwigd in een dure Latijnse publicatie. Wel voerden
de Violieren in tegenwoordigheid van de infant in de Sint-Michielsabdij een spel
op van Perseus en Andronida (Andromeda): toneelspelen was hún domein.
Voor de prins (uiteraard Perseus!) en zijn gevolg was een Spaanse vertaling voorhanden. Andromeda representeerde natuurlijk de voor de koning te houden en
te herwinnen Nederlanden.
Van een ritueel dat de machtsverhoudingen tussen de vorst en de burgerij
en haar gilden tot uitdrukking bracht, was in zulke inkomsten geen sprake
meer. In de andere steden waren het vooral de jezuïeten die de verwelkoming
van Ferdinand gestalte gaven, met uiteraard de beklemtoning van de eenheid
van kerk en staat. Het Gentse stadsbestuur had de uitwerking van de viering
aanvankelijk toevertrouwd aan de gevestigde dichter Justus de Harduwijn en
zijn letterlievende vriend, de Dendermondse pensionaris David Lindanus
(Van der Linden), maar die moesten, al was hun ontwerp gereed, hun opdracht teruggeven omdat de stad – onder Spaanse druk? – naderhand toch
voor de jezuïeten koos. Overigens bleef de overheid ook op de meer specifieke
kameractiviteiten nauwgezet toekijken.
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De geleerde schilder-dichter en Violier Peeter Meulewels (1602-1664) vertoonde, als we op de titels mogen afgaan, in zijn elf spelen een voorkeur voor
klassieke onderwerpen. Daarmee onderscheidde hij zich van zijn gildebroeder
Vrancx, die het meer bij het pastorale leek te houden. Alleen Meulewels’ Timon
misanthropos werd uitgegeven (1636), een toneelbewerking uit het Latijn van
een toen zeer geliefde satirische dialoog van de Griekse dichter Lucianus over
een man die, in armoede vervallen, door iedereen wordt verlaten, en daarom
heftig de goden aanklaagt, zijn rijkdom terugwint, de terugkerende vleiers en
parasieten verjaagt en besluit om mensenhater te worden. Het stuk eindigt
met een moraliserend koor, waarin geheel tegen de houding van de hoofdfiguur in wordt gesteld dat armoede noch rijkdom er iets toe doet. Het werd
gespeeld op het jaarlijkse Sint-Lucasfeest en is niet alleen ‘nae ’s landts gelegentheydt’ verbrabantst via drastische popularismen: het spel verwijst ook
naar de eigen rederijkerswereld, de dichters en komedianten. De hebzuchtig
vleiende redenaar van Lucianus wordt bij Meulewels een rederijker van de oude
stijl, vol eigendunk orerend in balladen en rondelen in verbasterd Brabants.
Jan van der Veen deed het niet beter, maar hier treedt de karikatuur van de
‘Poëetsche natie’ op in een historische context, waaruit tevens blijkt hoe passé
of provinciaal de Antwerpenaren zelf deze dichttrant vonden. Timon kreeg een
‘eer-sonnet’ van de Amsterdamse schilder-dichter Jan Sieuwertsz. Kolm, die
bode op Antwerpen was geworden. Meulewels droeg het spel op aan jonker
Frederico Cornelio de Conincq, die hem had bepraat (en gesteund?) om het te
publiceren.
Señor De Conincq had zich in 1629 bij de Violieren als liefhebber aangemeld,
precies toen Van Nieuwelandt daar verdween. Hij zou de leemte meteen vullen,
en niet onopgemerkt. De vermogende grafelijke hofjonker had al op jeugdige
leeftijd in Spanje verbleven en liet zich meteen opmerken als een niet van eigendunk gespeende Antwerpse navolger van de Spaanse comedia in de trant van
Lope de Vega. Het lijkt wel op een herverschijning van die andere Antwerpenaar Rodenburgh. Vier stukken uit de jaren 1635-1638 – waarvan hijzelf de opvoering (en de drukken) financierde – verschenen bij Huyssens. Drie ervan
zijn ingewikkelde mantel- en degenstukken, op zijn Spaans opgedeeld in drie
bedrijven (jornadas) in gemengde verzen, met kluchtige intermezzi (entremeses), die weinig met de zeer gecompliceerde intrige verband houden. Het vierde, Herdersche ongestadicheyt, is een pastorale waarin, met gebruikmaking
van de Antwerpse volkstaal en wel verbonden met de hoofdhandeling, het
thema van Starters klucht Jan Soetekauw (de schuchtere vrijer) is verwerkt. De
Conincq was kennelijk een gedreven literator en trendsetter, die in het Antwerpse rederijkersmilieu geen blad voor de mond nam. Maar na 1638 lijkt hij
van het toneel verdwenen. In 1649 overlijdt hij in Sevilla.
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Ook leden van de aristocratische Goudbloem gingen weer spelen publiceren.
Jan Strijpens gruwelstuk op klassieke stof, Carite en Trasillus, dertien scènes
met vier vertoningen, senecaans uitgewerkt, werd in 1636 tweemaal gedrukt.
Dat was niet het geval met zijn slechts via een programmablaadje bekend gebleven blijeindigend spel over de door drie minnaars belaagde Pales, dat drie
jaar later werd opgevoerd. Op de voorstelling volgde de klucht van Droogen
Wouter en de weyige (dartele) Susan over een hoererende huisvrouw, door factor
Geeraerd van den Brande. Deze auteur kende in de stad een veel langduriger
succes dan De Conincq. Zijn blijeindigend treurspel Rosalinde (gedrukt in 1642)
op een romaneske stof uit de Histoires tragiques heeft een hybride aard; er zijn
enerzijds soms bijna woordelijke herinneringen aan Van Nieuwelandts senecaans-klassieke spelen, terwijl de intrige en de aanwezigheid van kluchtige
minderemanstonelen Spaans aandoen. Maar deze laatste waren ook al een inheemse rederijkerstraditie. In Rosalinde zijn de entremeses eigenlijk zeer
Brabants: ze circuleerden meteen apart als de klucht van Gielen tLeepoogh en
Truy Schoffels. Zonder meer Spaans van stof was de in 1649 gedrukte, maar
wellicht veel vroeger opgevoerde La gitanilla, naar een novelle van Cervantes,
die kort daarvoor al twee keer nagenoeg gelijktijdig in Amsterdam voor het toneel was bewerkt. Van den Brandes stuk werd, zoals gezegd, in twee Hollandse
drempeldichten als een verheugend teken van leven uit Brabant begroet (zie
p. 389). Goudbloem-dichters bleven overigens ook actief op de lokale liedboekmarkt. Nog in 1654 verscheen als ‘eenen nieuwen Antwerpschen liekens-boek’
een verbeterde en vermeerderde uitgave van Den lust-hof der ionckheydt, een
overwegend amoureuze verzameling, afgewisseld met enkele sonnetten en
verlucht met de originele houtsneden uit het toen precies een eeuw oude
’Tpalays der gheleerder ingienen van Frans Fraet, het eerste in het Nederlands
verschenen embleemboek (zie p.43). De bundel was het laatste teken van leven
van de kamer. Een drietal liederen stamt uit het Spel van Alexander de Medicis
dat het gilde in 1631 opvoerde naar aanleiding van het bezoek van de Franse
koningin-moeder, Maria de’ Medici.
De Olijftack, de kamer die tijdens het Bestand de meest ‘moderne’ was, deed
het toen al minder goed. In 1631 verscheen van Van den Brande, toen nog niet
overgestapt naar De Goudbloem, in zijn Poëmata een ‘clacht-liedeken’ over de
uitgebluste vereniging. Omstreeks 1645 was het gilde bij gebrek aan middelen
en door onderling getwist zelfs nagenoeg van het toneel verdwenen. Nog een
groot moment was daar nochtans het debuut geweest van de onstuimige Willem
Ogier (1618-1689). Na vier jaar wachten en een weigering was de jongeman erin
geslaagd om er, na voorlezing aan enkele kamerleden, zijn klucht Droncken
Heyn opgevoerd te krijgen (1639). De bijval was immens: volgens Ogier zelf
wel honderd (!) opvoeringen. Het spel combineert de thematiek van de dronken-
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schap met die van het in leeftijd en bezit ongelijke huwelijk, en werd later als
De gulsigheydt het eerste stuk van een befaamd geworden reeks van Ogier over
de zeven hoofdzonden. Het tweede, De hooveerdigheyt, werd al een zaak van de
Violieren. Ze speelden de klucht op hun Sint-Lucasfeest van 1644 na Meulewels’
Drugon ende Brabon. Er werd entreegeld gevraagd en ook bij deze opvoering
stonden stadshellebaardiers aan de toegang om ‘insolente personen’ te weren.
Onderwerp is de vermeende en snoevende jonker Francesco, een afzetter die
uiteindelijk ‘moet’ trouwen met het door hem misleide nichtje van een beerputruimer. Het soms gesuggereerde autobiografische verband met Ogiers eigen
losbollige jeugd is betwistbaar; de gedachte aan een navolging van Bredero’s
Spaanschen Brabander is dat wellicht evenzeer. De volgende drie jaren stond
Ogier telkens op het programma van het Violieren-feest met achtereenvolgens
De gramschap (1645, opgevoerd in aanwezigheid van deken-schilder David
Teniers de jongere), De onkuysheyt (1646) en Den haet en nydt (1647). In de
laatste twee hoofdzondespelen met ongelukkige afloop staat het kluchtige in
een tragisch perspectief. ‘Gheen droever thoon als dit heeft treur-spel noyt gehadt,’ schreef de auteur over de ‘onkuisheidskomedie’, waarin twee families
kapotgaan aan hoererij, iemand sterft door verdrinking, een ander bij een
miskraam, en alles eindigt met een moord. Verbaal én fysiek geweld. Daarna
werd het stil rond de schoolmeester, die in de stad een respectabele positie
ging innemen en pas veel later zijn zondeserie zou voltooien met De traegheydt (1677) en De gierigheydt (1678). In 1682 zou hij de hele reeks bundelen.
Ze verscheen in Antwerpen en Amsterdam. In de laatste stad waren de spelen
over de haat en de gramschap al in het begin van de jaren zeventig aan de lokale
smaak aangepast en structureel verbeterd door schouwburgacteur en reizend
komediant Jacob Sammers. Dat betekende: voor de helft verkort, de moraliserende passages geschrapt, de situering veramsterdamst, de taal verhollandst,
de alexandrijn gefatsoeneerd, de woordenschat enigszins verzacht en het woord
‘God’ systematisch vermeden.
Het tijdelijke terugtreden van Ogier had zeker te maken met het snelle verval van de Antwerpse kamers: ook de Violieren zouden na 1650 geen toneel meer
spelen. Pas in 1660 zouden er pogingen zijn om de situatie weer min of meer
ten goede te keren. De overgebleven Violieren namen toen als literaire afdeling
van het Sint-Lucasgilde de naam van de ‘verdwenen’ Olijftack over en een paar
jaar later werd boven de beurs een nieuwe, ruime toneelzaal ingericht. Ogier
zou van de hernieuwde kamer de factor worden en het herstel vieren met een
tragedie over een Turkse vorst die door zijn liefde voor een gevangen Griekse
schoonheid de staatszaken verwaarloost, maar de vrouw uiteindelijk in het
bijzijn van zijn regering het hoofd afslaat: passie mag de zaken van staat niet in
de weg staan. Mahomet ende Erena – het thema was in het Noorden al in 1616

Brusselse ambities
De literaire ontwikkelingen verliepen in de hofstad wat anders dan in Antwerpen. In de jaren dat het met de Antwerpse kamers bergaf ging, poogden
enkele ambitieuze jonge Brusselse intellectuelen in hun stad de letteren en
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door Kolm en in 1657 door Henrick Lubaeus gedramatiseerd – kende een grote
toeloop, maar werd nooit gedrukt. Het is dus onmogelijk na te gaan in hoeverre het stuk iets met de gelijknamige Noord-Nederlandse spelen had te maken.
Het bleef in elk geval daarbij. In hetzelfde jaar 1660 openden – wél met succes –
de aalmoezeniers van de Heilige Geest-Tafel een schouwburg die naar analogie
van bijvoorbeeld Amsterdam geld opbracht voor de armenzorg. In hun zaal op
de Grote Markt zouden jarenlang tijdens de wintermaanden zeer veel stukken
worden opgevoerd, vooral door bezoekende groepen (zie p. 730).
Dankzij de stad, de liefhebbers en een aantal zeer productieve tekstschrijvers die vaak in hun eigen specialisatie het burgerpubliek binnenskamers bleven
voorzien van een vrij gevarieerd en modieus repertoire, hadden de Antwerpse
rederijkerskamers dus nog een tijdlang kunnen overleven. Hun functie lag nagenoeg uitsluitend in de ontspanningssector en het succes dat ze daar boekten
verklaart hun gang naar de drukpers. In een kleiner centrum als het haast onder
de muren van Antwerpen gelegen Lier, speelden de rederijkersgilden nog steeds
een belangrijke rol in de openbare stadscultuur. Maar ook daar domineerde
een individu het theater. Met Ysermans en Vrancx behoort Joris Berckmans
met tien – in dit geval wél (in handschrift) bewaarde – stukken tot de meest
productieve toneelschrijvers van de eerste helft van de eeuw. Hij schreef voor
de beide Lierse kamers zowel spelen op klassiek-mythologische, romaneske en
bijbelse stoffen. Dat laatste soort stukken was na Van Nieuwelandt vrijwel van
het Antwerpse toneel verdwenen, maar bleef het in kleinere centra – bijvoorbeeld ook in het Limburgse Hasselt – wel doen. Deze variatie van stoffen deed
echter niets af aan de oude gewoonten: het Liers publiek kreeg van Berckmans
steeds ‘sinnekens’ te zien, nagenoeg altijd allegorische gedeelten, nooit koren
of reien, wel veel vertoningen. Wat provinciaal dus.
Wellicht was het eveneens aan de crisis van de jaren veertig te wijten dat de
maandenlange verblijven van de in haar geboorteland befaamde dichteres
Anna Roemers in Brabant en met name in Antwerpen niet tot het forum van
de kamers doordrongen. Of was de mentale kloof met de elitaire humanistische intelligentsia te groot geworden? Anna bezocht in 1641 onder anderen
Puteanus, bij wie ze door Barlaeus en Huygens was geïntroduceerd. Voor de
hoogleraar was het bezoek van de ‘godin’ de aanleiding om weer de lof te steken
van de ‘goden’ Huygens, Hooft en Cats. Zijn eigen impact op de Nederlandse
dichtkunst zou in die jaren tastbaar worden in Brussel.
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vooral het toneel nieuw leven in te blazen. Als toneelproducenten waren de oude
Brusselse kamers nagenoeg stilgevallen, hoewel ze nog deelnamen aan de officiële
feestcultuur van intredes en ommegangen, en dichtwedstrijden organiseerden.
Op de planken werden ze langzamerhand vervangen door zichzelf bedruipende
‘Compagnies’, die geen officiële relaties hadden met de stad.
De herleving in de literatuur was merkbaar vanaf de jaren veertig. Enkelen
van de literair bevlogen Brusselaars hadden in Leuven van Puteanus college
gekregen en staken hun bewondering voor de professor niet onder stoelen of
banken. Velen waren voor hun universitaire studie bij de jezuïeten op school
gegaan en hadden daar al blijk gegeven van hun talent, zoals de latere boekdrukker en toneelschrijver Claude de Grieck (1625/1626-circa 1670). In een kunstig Latijns emblema vergeleek De Grieck, geheel volgens de manier waarop de
paters de klassieke opleiding meenden te moeten actualiseren, de ketterbestrijder Ignatius met de mythologische monsterdoder Theseus.
De jonge advocaat Willem van der Borcht of a Castro (1621-1668), de andere
leidende figuur, bracht met zijn Spieghel der eyghen-kennisse (1643) op een ongewone wijze zijn leermeester Puteanus in beeld. De Leuvense humanist wordt
er ten volle als literator en moraalfilosofisch mentor opgevoerd. Het bij momenten duidelijk geleerd gehouden boek heeft een hekelend moraliserende
strekking. Het bestaat uit dialogen in vers en proza, waarvan de deelnemers
namen dragen die anagrammen lijken te zijn van Van der Borcht zelf (a Castro
wordt Carasto) en zijn Brusselse vrienden. Daarbij leidt de welbespraakte
mentor Puteanus als Paneutus de dans, uiteraard bij monde van zijn leerling.
(Anagrammen waren een van de grote liefhebberijen van de professor. Hij
wijdde er zelfs een boek aan.) De gesprekken ontspinnen zich aan de ontbijttafel en duren de hele dag. Ze vormen een web van verhalen en discussies, satiren en elegieën waarvan de leidraad de voorlezing is van een droom van Puteanus. Die had hij zogezegd in verzen opgetekend: hij doorkruiste de stad
Brussel in gezelschap van een rondborstige boer die een spiegel bezat, waarin
ieder zijn ware aard en fouten kon herkennen. De hele Brusselse maatschappij
passeert de revue, van hovelingen tot kroeglopers en vrouwen van licht allooi.
Toegevoegd is, nu wél namens de auteur, het striemende Conterfeytsel des wereldts, een reeks van twaalf prozastukjes telkens afgesloten door een gedicht of
‘Tusschen-rijm’, waarin Vrouw Wereld vooral aan de hand van ‘vrouwelijke’ ondeugden (van religieuze schijnheiligheid tot hoererij) wordt geschilderd. Het
thema zal enkele jaren later met langdurig succes door Poirters worden aangereikt (zie p. 488). In zijn geheel reflecteert Spieghel de vertrouwdheid van de
Brusselse fine fleur met de Noord-Nederlandse letteren: met Heinsius, Cats en
bovenal Huygens, die meermaals wordt geciteerd; de boer die Puteanus op de
Vlaamse Steenweg in Brussel droomt te ontmoeten, lijkt direct uit diens
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Characteres te zijn weggelopen. Van der Borcht haalt in zijn wereldhekeling ook
verzen aan uit Democriti belacchende [te belachen] werelt (1639) van de Hagenaar Johannes Orisandt (zie p. 427). Mogen wij uit deze vertrouwdheid met
een Haags moralist afleiden dat de dichter de idee van de boer in de stad misschien bij Van de Venne had opgedaan? Vóór de Spieghel had de auteur zich ook
al gemanifesteerd als schrijver van moraliserende dierenemblematiek (Sedighe
sinne-beelden op den aerdt der [...] dieren, 1642). Deze bundel, die vijfenzeventig emblemen over vogels, viervoeters, waterdieren en insecten bevat, presenteert zich als een nieuwjaarsgift voor een vriend, de Brusselse magistraat
Willem van Blitterswijck, een liefhebberende literator en eveneens een goede
bekende van Puteanus; in de Spieghel treedt hij op als Tylbertucius. Is het te
wijten aan een kleine oplage dat dit boekje blijkbaar niet in het circuit van de
zich graag onderling citerende embleemboeken is doorgedrongen? Onder de
gevarieerde versbijschriften – soms à la Huygens – staan kernachtige prozastukjes, waarvan de satirische toon, de conversatiestijl en de manier waarop zij
af en toe de auteur ter sprake brengen, aan Roemer Visscher herinneren. Ook
de close-uptechniek van de houtsneden doet dat. Maar deze prenten stammen
alle uit de Historia medica (1639) van de Brusselse arts Guilielmus van den
Bossche. Ook in nagenoeg elk van de bijschriften heeft deze geleerde en literair
opgesmukte medische ‘encyclopedie’ haar sporen nagelaten. Van der Borcht
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Portret van de jonge Brusselse dichter
Willem van der Borcht met een lofversje van zijn oud-professor Puteanus
(Spieghel der eyghen-kennisse. Brussel,
1643).
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maakt van de wetenschap van zijn stadgenoot aangename moraalfilosofische
verpozing voor de burger. Zulke encyclopedische uitgangspunten waren al in
de zestiende-eeuwse emblematiek heel gewoon. Opmerkelijker is dat zowel
Spieghel als Sedighe sinne-beelden voorin met het portret van de jonge dichter
pronkt, in het eerste geval zelfs met een bijschrift van Puteanus. Ambitie was
deze tegen een hoog tempo dichtende Brusselaar niet vreemd. Gedebuteerd was
hij in 1641 met een profaan liedboek, een genre dat in Brussel kennelijk veel
bijval vond.
Hoewel we van de situatie in Antwerpen niet goed op de hoogte zijn – aldaar
geoctrooieerde titels als Den Antwerpschen Apollo ofte die jacht van Cupido en
Den Antwerpschen roosencrans zijn bijvoorbeeld niet meer voorhanden – lijkt
althans Brusssel aan te tonen dat ook in het Zuiden profane liedboeken voor
de jonkheid en hun feestjes weer afzet vonden. Van de reeds in 1636 gesignaleerde bundel Het Brabandts nachtegaelken verscheen in de drukkerij van
dichter-bloemlezer Jan Mommaert ii in 1650 al een tiende, vermeerderde uitgave. Het populaire en soms zeer lokaal gekleurde liedboekje bevat naast liederen van het huis ook teksten van Starter, Cats, Hooft en Bredero. Van de laatste
zijn er een paar boertige liederen ingrijpend verbrabantst. Van Willem van der
Borchts Brusselschen blom-hof van Cupido (1641) druipt de eerzucht af. Diens
broer, de tekenaar en dichter Jan, stelde de soms duidelijk aan Ronsard en de
Pléiade refererende bundel zelfs naast het werk van de Hollandse dichters.
Maar veel literaire werfkracht is er van dit overigens fraai geïllustreerde, maar
clichématige liedboek niet uitgegaan. Curieus is een epigrammetje op een (kopie
van een) Mona Lisa van Da Vinci, in het bezit van een Brabantse edelman. Van
der Borcht had relaties. Bij dezelfde drukker, Willem Scheybels, verscheen in
1653 Het bevel van Cupido van de dichter en kapitein in het Spaanse leger
Albrecht Ignatius d’Hanins. De auteur laste in een ander lettertype ook een
viertal teksten van Westerbaen in, afkomstig uit diens Minnedichten. Het liedboekje werd lovend ingeleid door de dichter P(ieter) S(uetmans), die zes jaar
later op zijn beurt en met medewerking van zijn vriend Eustachius de Meyer
het geliefde en vaak heruitgegeven Brussels moeselken (de volkse ‘doedelzak’
tegenover de deftige luit) zou uitbrengen. In de toen gebruikelijke driedeling
bevat de bundel een aanbod van minneliederen, herderszangen, en boertige
drink- en kluchtliedjes, waarin soms met naam en toenaam de Brusselse kroegcultuur tot uiting komt. Na enkele weken was de eerste druk uitverkocht en
nog binnen het jaar verscheen er een goedkoper uitgevoerde, en vooral met
anekdoten vermeerderde heruitgave. Het Moeselken was, zoals de meeste
Zuid-Nederlandse profane liedboeken, ontspannend-moraliserend ingericht.
In dit geval werden de liederen afgewisseld met amoureuze epigrammen, zedendichtjes, berijmde grappige anekdoten, en schimpdichten. Sommige lie-
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deren hekelden lokale toestanden en vielen de Franse politiek aan. Hun succes
dankten deze stedelijke zangbundeltjes zeker ook aan de manier waarop ze
alert bij de tijd waren en aan de goegemeente niet alleen liedjes, maar ook
geestigheden voor de conversatie verschaften. Zo gezien functioneerden ze als
kluchtboeken, druksels die als apart medium onder druk van de contrareformatie nauwelijks aan bod kwamen, tot ze door toedoen van twee jongere broers
van Claude de Grieck, Joan en Judocus, beiden eveneens schrijver én drukker,
vanaf de jaren zeventig opnieuw als echt colportagegoed op de Brusselse
markt verschenen. De moppen waren nu overigens ingebed in lange moraliserende commentaren (zie p. 640). Poirters had inmiddels zijn werk gedaan.
In 1650 had Mommaert aan zijn Nachtegaelken een drinklied toegevoegd
met een toostrefrein op de gezondheid van de geliefde aartshertog LeopoldWillem. Aan het militair optimisme en het culturele elan dat diens bewind
(1647-1656) verwekte, namen in dat jaar ook andere sectoren van de Brusselse
literatuur deel. Het duidelijkst kwam dat tot uiting in de druk van een drama
van dichter-uitgever Claude de Grieck, Heraklius, in feite – maar dat blijft verzwegen – een versvertaling van een recente tragedie van Corneille. De auteur
noemt zich in deze uitgave de boekverkoper van de aartshertog. Deze titel wordt
evenwel nergens anders bevestigd. De Grieck roemt in het lange opdrachtgedicht de landvoogd niet alleen als vredesbrenger en veldheer, maar signaleert
ook diens voorliefde voor Italiaanse toneelstukken en poëzie. Hij zou later inderdaad zelf een Italiaanse dichtbundel publiceren. Eveneens in 1650 ging in
het stadhuis Vander Borchts treurspel Rosimunda in première als product van
De vrije lief-hebbers der rijmerkonste, de eerste van de Brusselse compagnies.
Het drama is een Longobardische geschiedenis vol wraak en moord, een stof die
ook de Amsterdammer Jacob Struys (zie p. 373) en zelfs even Vondel heeft bekoord. Van diens Rozemont zijn slechts de eerste 72 versregels bewaard, die hij
in 1643 in een herdruk van Maeghden lied afdrukken. Aan de druk van het
Brussels spel (1651) is bij wijze van een mythologisch droomdicht het antwoord van de auteur opgenomen op een prijsvraag uitgeschreven door de publieke kamer Den Mariacrans. De vraag – wat is beter: vrede of oorlog? – was kort
na Munster in de Zuidelijke gewesten bijzonder actueel. De Frans-Spaanse
oorlog bleef gewoon voortgaan. Vander Borcht kiest voor de vrede, een garantie
voor de kunsten. Maar belangrijker dan dit zeer algemeen gehouden politieke
statement is zijn mededeling in de opdracht over de mislukte plannen om in
Brussel een vaste schouwburg op te richten met liefdadigheidsdoeleinden. Stond
Amsterdam hier model? Net als in Antwerpen was er een tekort aan ruimere
speelplaatsen, een probleem dat in 1652 min of meer werd opgelost door bierbrouwer Jan van der Elst, die een grote permanente zaal te huur aanbood: het
Comedie-huys op de Sint-Elizabethsberg, in de huidige Komediantenstraat.
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De hofcultuur heeft in de opleving van het Brussels theaterleven zeker een
rol gespeeld. Leopold-Willem was niet alleen een vermaard kunstverzamelaar,
maar hij droeg ook toneel en opera een warm hart toe. Dat leidde tot frequente invitaties van reizende gezelschappen in het paleis; troepen die Brussel aandeden, konden er tot driemaal per week terecht. De opvoeringen vonden plaats
in de keizersgalerij waarin de aartshertog een vast podium had laten optrekken. De grote paleiszaal, de Sala Regia, met schilderijen van Rubens versierd,
diende alleen voor buitengewone evenementen, zoals – weer in 1650 – de opvoering van de spectaculair geënsceneerde Italiaanse opera Ulisse all’ isola di
Circe van kapelmeester Giuseppe Zamponi en het Balet du monde van de
Venetiaan Giovanni Battista Balbi. Huygens verontschuldigde zich bij de
componist dat hij ‘bij dit prachtig schouwspel’ niet aanwezig zou kunnen zijn.
Via ooggetuigen en de rijkgeïllustreerde druk van het libretto, raakte deze voorstelling tot ver over de grenzen bekend. In 1655, bij het bezoek van koningin
Christina van Zweden, werd zij viermaal hernomen. Ook niet-hovelingen konden haar bijwonen, maar dat gold niet voor de Spaanse comedia Samson die
aansluitend door Spaanse officieren werd opgevoerd.
Onder de bezoekende toneelgroepen waren op het paleis naast Engelse en
Franse gezelschappen ook Nederlanders welkom. De Haagse groep van Jan Baptist van Fornenbergh (zie p. 548) kreeg er in de jaren 1648-1650 zelfs een voorkeurbehandeling. Bij hun optredens in Duitsland noemden zij zichzelf de
‘Brusselsche commedianten’ en enkele jaren later stelden ze zich bij monde
van Vondel aan de Amsterdamse stadsmagistraat voor als de ‘Toneelbroeders
van den Aertshertoge Leopoldus’. Dat was zelfreclame, want een echte aartshertogelijke groep bestond niet.
Dat de belangstelling van het hof op zijn beurt het toneelleven in de stad
heeft gestimuleerd, ligt voor de hand. Het repertoire ging zich via vertalingen
en bewerkingen uit het Frans en het Spaans internationaliseren. Claude de
Grieck stelde in de opdracht van zijn Samson (circa 1660, een bewerking uit
het Spaans, misschien naar de hofopvoering van twee jaar eerder) met genoegen vast dat de Brusselse toneelpoëzie haar ruwheid verloor doordat ze nu
‘schouw-spelen van geburen’ ontleende. Anderzijds was deze heropleving al
begonnen voor de komst van de aartshertog. Het debuut van de achttienjarige
Claude de Grieck, het herdersspel Hylas, kwam in 1644 van de pers in de drukkerij van zijn vader. Dat de spelen van deze auteur zo gemakkelijk konden
worden gedrukt, hangt natuurlijk ook samen met het feit dat hij als telg van
een drukkersfamilie en als boekverkoper dit milieu goed kende. Het spel is een
moraliserende variatie op een stof uit L’Astrée, de roman die ook in de Republiek
zo veel bijval vond (zie p. 437). Ook de activiteiten van de Vrije lief-hebbers der
rijmerkonste dateren van vroeger. In 1649 lieten ze Livia opvoeren, het debuut-
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stuk van Van Nieuwelandt. Al vóór 1647, ongeveer tien jaar na de première in
Madrid, brachten ze een getrouwe Nederlandse bewerking van La vida es sueño
van Calderón de la Barca: Het leven is maer droom. In dat jaar publiceerde
drukker Joan Mommaert de tekst zonder auteursnaam samen met de klucht
van de Gilde-broeders van Koeckelbergh, maar uit woordspelingen in de eerdichten leidt men af dat de vertaler een zekere Schouwenbergh was. Het stuk
zou vanaf 1654 – het jaar van Vondels Lucifer – uiteraard herzien en verbeterd,
tot in de achttiende eeuw vaak in de Amsterdamse Schouwburg worden opgevoerd; het werd daar een tiental keer gedrukt. Hetzelfde jaar werd het al door een
Hollandse groep in Hamburg gespeeld: het begin van de rijke en gevarieerde
Duitse Calderón-receptie.
De productie van de Brusselse toneelschrijvers en met name die van De Grieck
– van hem alleen al een dozijn meestal gedrukte stukken – zou pas na 1650
haar piek bereiken, maar reeds vanaf het begin zijn de hoofdkenmerken ervan
opvallend zichtbaar: ze is duidelijk Spaans en Frans georiënteerd en er zijn vele
en soms nauwe contacten met Amsterdam. Het aantal compagnies zou in de
tweede helft van de eeuw aanzienlijk toenemen.
Een auteur uit het milieu van de vrije liefhebbers en – dat is wellicht niet
zonder betekenis – tevens actief lid van de kamer De Mariacrans is de weg van
het geestelijk toneel ingeslagen: de jurist en stadsambtenaar Johannes Jacobus
(vaak: Jacques) de Condé (1617-1679) met zijn passiespel Den lydenden ende
stervenden Christus (1651). Hoewel ze in processies een grote rol speelde, is de
passie van Jezus in de eerste helft van de eeuw op het toneel historisch minder
zichtbaar, in tegenstelling tot oudtestamentische bijbelspelen. Blijkbaar vond
men – onder druk van de nauw toekijkende geestelijke overheid? – na de hervormingstijd voorstellingen waarin Christus optrad minder gepast; ze hoorden meer bij kerkelijke rituelen. De Condé bracht het passieverhaal echter op de
gewone planken, in vijf klassieke bedrijven, met aandacht voor de eenheden
en zonder de stof geweld aan te doen. Hij ging daarbij, zoals het jezuïetentoneel, het spektakel en een grote bezetting niet uit de weg: meer dan dertig
sprekende personages, zes zwijgende groepen, tussenzangen, en een ballet van
duivels, verblijd over de verdoemde ziel van Judas. De affecten zijn vooral in de
vrouwelijke personages en de berouw- en wanhoopsscènes (Judas) nadrukkelijk aanwezig. Claude de Grieck zag de toeschouwers wenen en achtte de catharsis bij dit stuk veel hoger dan bij klassieke treurspelen. Hij vertolkte hiermee
het bekende statement van de superioriteit van Jeruzalem tegenover Athene.
De Condés spel kende talloze drukken tot in de negentiende eeuw. Het diende
als model voor vele navolgingen in vele kamers. Nog in 1712 zou het in het Frans
worden bewerkt. Passiespelen vormden hét repertoire voor de vastentijd, waarin
ander toneel niet gewenst was.
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Literair elan in westelijk Vlaanderen
Met name in westelijk Vlaanderen is na de afloop van het Bestand sprake van een
vrij intens literair leven. In vergelijking met Antwerpen en Brussel ontbreken
daar wel spraakmakende dominerende toneelschrijvers. Maar er wordt veel
gespeeld. De heropgerichte oude kamers blijven bijvoorbeeld in Ieper, Veurne
en Kortrijk goed functioneren, ook in de publieke sfeer. Ymmeloot verwerft
met zijn pleidooien voor het vaste maatvers en het zuiver taalgebruik in het hele
gewest een steeds stimulerender autoriteit. In een centrum als Brugge engageren humanisten en geleerden zich ook in de Nederlandse dichtkunst in dienst
van de contrareformatie en de vertolking van de identiteit van het koningsgetrouwe vaderland. De band met de jezuïeten is nauw. In de literatuur over zaken
van staat en oorlog, en daar niet alleen, domineren regionale standpunten.
Geïsoleerd zijn de West-Vlamingen echter niet. Onder de bewonderaars
van Van Nieuwelandt vinden we Ymmeloot en de althans in Ieper zeer gewaardeerde rederijker Claude de Clerck, die voor Van Nieuwelandts moraalfilosofische leerdicht Poëma vanden mensch een lofdicht schreef (zie p. 276). Dat De
Clerck (op enkele liederen na verloren gegane) treurspelen dichtte met titels als
Salomon en Sedechias, kan zelfs op beïnvloeding uit Antwerpen wijzen, maar
het laatste onderwerp zat ook in het jezuïetenrepertoire. De impact van Van
Nieuwelandt blijkt in elk geval zeer duidelijk uit het in 1635 gedrukte retorischsenecaanse drama Mariamne van de Kortrijkse arts en rederijker Jan de Valckgrave.
Mariamne handelt naar Flavius Josephus over de Herodes-stof; die werd in
1640 in Amsterdam eveneens gedramatiseerd door Daniël Mostart. Het Kortrijkse stuk moet een van de langste treurspelen uit de toenmalige toneelliteratuur zijn geweest: 3700 verzen. Met regionale trots verklaart een kamergenoot
in een drempeldicht dat de betekenis van de dichter voor de stad dezelfde is als
die van Van Nieuwelandt voor Antwerpen, Cats voor Zeeland en Heinsius voor
Holland. De Valckgrave was lid van de kamer De Fonteinisten, die met de gilden
van De Barbaristen en De Kruisbroeders al kort na de opheffing van de rederijkersverboden in Kortrijk zeer actief waren. De uit deze kringen bewaarde periochen (programmabrochures), die vooral uit de jaren zestig stammen, laten
naar thema en strekking een verwantschap zien met het jezuïetentoneel. De
West-Vlaamse colleges van Ieper, Duinkerke, Sint-Winoksbergen, Belle en Kortrijk wisselden op hun beurt graag stukken uit, uiteraard met aanpassing aan
de speelomstandigheden.
In Ieper sprak men, al was dat vooral ter plaatse en als een echo van de bewonderde en zichzelf nimmer onderschattende stadszoon Ymmeloot, van een
nooit geziene bloei van de lokale letteren. Net zoals dat in Brussel met de Mommaerts en de drie gebroeders De Grieck het geval zou zijn, had een schrijvende

niet soo het ghemeyn volck ende dienst-maerten* doen,
maer als d’uytnemenste ende merckelijckste medeborghers,
wel ende cierlijck.

*dienstmeisjes

Bellet senior overleed toen het boek nog maar half was gedrukt. Een jaar later
publiceerde zoon Jan van dit beleefdheidstraktaat een berijmde uitgave. Hij
was inmiddels al vijf jaar factor van de rederijkerskamer De Rosieren. Met
groot enthousiasme gaf hij vervolgens, met drempeldichten van ongeveer ieder
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drukkersfamilie daar op een niet te onderschatten wijze de hand in. Bij de
aanvang van het Bestand beschikte Ieper, toch de zetel van een bisdom, een
jezuïetencollege en vele religieuze instellingen, al lang niet meer over een
drukkerij. Met financiële steun van de stad werd in 1609 uit Sint-Omaars de
Franstalige François Bellet binnengehaald. De inktmaker Bellet was een aangetrouwde verwant van de Moretussen, van wie hij in Frans-Vlaanderen de
handelsbelangen behartigde. Op die manier was hij in 1601 met hulp uit Antwerpen in Sint-Omaars een drukkerij en een boekwinkel begonnen, die hij
echter niet van de grond kon tillen. De verhuizing naar Ieper kwam dus niet
alleen de stad, maar ook de met schulden beladen drukker goed uit. Zijn zoon
Jan zou vanaf 1625 het bedrijf voortzetten. Beide Bellets speelden in het Ieperse
intellectuele, religieuze en literaire leven een niet onbelangrijke rol. Was het
mede onder invloed van Ieperse taalactivisten als Ymmeloot en de geleerde
Adriaen van Schrieck dat de oude Bellet zeer geestdriftig en geëngageerd het
Nederlands ging beoefenen? Van Schrieckius had hij, weer dankzij een stedelijke auteurstoelage, in 1614 het lijvige Van t’ begin der eerster volcken van Europen
gedrukt. Daarin werden het Scythisch en zijn westerse vorm, het Keltisch, als
oertaal voorgesteld; deze leefde het puurst voort in de taal van de Nederlanders en de Teutonen, die daarmee alle andere talen, ook die van de oudheid,
overtrof. Albrecht en Isabella, aan wie de studie was opgedragen, stimuleerden
de officiële instanties van de steden en kastelenijen in Vlaanderen het boek op
aartshertogelijke kosten aan te kopen: een initiatief dat het zelfbewustzijn
moest opschroeven. Vader Bellet, die tevens veel voor de jezuïeten werkte,
dacht zichzelf een beschavende rol toe. Dat kwam het duidelijkst tot uiting in
zijn uit het Latijn (of via het Frans?) vertaalde Welvoeghinghe ofte beleeftheyt
in den gemeynen handel onder de menschen (1624), waarin de Nederlandse
tekst naast de Latijnse versie stond afgedrukt. Voor het onderwijs? De vertalerdrukker, die zich ‘met grijsende haren’ aan ‘de winden der spotternijen’ ‘tusschen de klippen ende steenrotsen, die menighfuldigh zijn in de hooge zee der
Nederlandtsche tale’ had blootgesteld, pleit er in de geest van zijn onderwerp
voor een goed, beschaafd en sociaal-elitair gebruik van de moedertaal:
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die in de stad de dichterspen hanteerde, in 1626 de geschriften van Ymmeloot
uit. Die werd jubelend begroet als dé gids van de lokale dichters. Een andere
weer educatief belangrijke boekuitgave van Jan Bellet was de Lust-hof vande
doorluchtighe ende deughtsame vrauwen (1633) van de gerespecteerde Ieperse
advocaat en dichtersvriend Jan Griettens, die het in dit geleerde en van talrijke
exempelen voorziene vertoog opnam voor de vrouw. Door het lokale dichtersgilde luid toegejuicht, reageerde hij hiermee tegen heftig vrouwonvriendelijke publicaties als het vaak herdrukte Alphabet de l’imperfection et malice
des femmes van de Fransman Jacques Olivier. Een zoveelste versie van de retorische querelle des femmes (zie p.431). Bellet is nooit overgegaan tot de uitgave van
zijn eigen toneelstukken, waaronder een aantal kluchtige spelen, een Wenceslaus
en een David en Bersabée. Wel drukte hij programma’s van het lokale jezuïetentheater.
Een blijkbaar eveneens gevierde en nooit gedrukte rederijker in Ieper was
bierkruier en acteur Claude de Clerck (1587-1645), die factor van De Korenbloem
werd. In 1623 kreeg hij van de stad een jaarwedde voor zijn bijdragen aan de
Ieperse Tuindagen. Deze jaarlijkse feesten waren het gezicht van de stedelijke
identiteit en vonden plaats ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Tuine, die de stad
in 1383 had bevrijd van een beleg door de Engelsen en de Gentenaren. In de
zeventiende eeuw vormden deze vieringen een retoricaal forum bij uitstek.
Naast enkele ernstige en komische toneelstukken schreef De Clerck veel gelegenheidswerk, waarin na de beëindiging van het Bestand religieuze en politieke
polemiek en de uiting van vaderlandse gevoelens veel ruimte kregen. Cats – de
‘zonne van de dichters’ in het vijandige ‘water-landt’ – en Ymmeloots Kort
ghedingh waren zijn stilistische voorbeelden. Zeer representatief voor veel
opiniërend dichtwerk uit de regio is de West-Vlaamse invulling van de loyaliteit
aan Spanje. Spinola’s ophefmakende successen in Gulik (1621) en Breda (1625)
viert De Clerck – of een van zijn Ieperse collega’s? – in zeer op elkaar gelijkende samenspraken (speelteksten?) tussen Belgica en de veldheer. Telkens wordt
deze laatste bezworen niet langer te talmen en eindelijk het Staatse ZeeuwsVlaanderen aan te pakken: een in West-Vlaanderen – Belgica’s rechterarm! –
en het bedreigde Brugge sterk levende vraag. En telkens vraagt Spinola om geduld.
In Brugge had de mislukking van Frederik Hendriks aanval op de stad in
1631 het gevoel van eigenwaarde merkbaar doen toenemen. De poging van de
prins werd onder meer bespot in een ‘historielied’ door de rederijker Jacob
Labus. Uit de jaarlijks wisselende dichtdialogen en liederen die op een ‘Hemelwaghen’ tijdens de Heilig Bloed-processie werden voorgedragen, klonken de bedreigingen, de vrees en de afkeer ten aanzien van de nabije staatsen en ketters
in stadjes als Sluis, Aardenburg en in het machtige Zeeland af en toe luid op.
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Deze snedige ‘Hemelspraken’ worden voor de jaren 1641-1644 veelal toegeschreven aan de dichteres Petronella Keysers. Deze Noord-Brabantse was de
echtgenote van de dichter Lambert Vossius, die met Olivier de Wree (Vredius)
in het literaire leven van de stad een voorname rol speelde. Vergeleken met andere steden valt het letterkundig leven in de oude Hanzestad in deze jaren vooral
op door de aanwezigheid van geleerde humanisten die de Nederlandse dichtkunst in de theorie en de praktijk gunstig gezind waren. Een Brugse traditie
overigens (zie p. 40).
Maar ook de kamers van de H. Gheest en de Drie Santinnen bleven er actief,
waarbij de eerste tegenover de tweede en ten aanzien van de in de streek talrijke
dorpskamers zijn aloude statuut van hoofdkamer probeerde te laten gelden. Een
ver gevorderd plan om in 1628 het tweehonderdjarig bestaan van de H. Geestkamer te vieren met een groots opgezet concours, waarvoor alle kamers uit de
aan Spanje onderhorig gebleven gewesten waren uitgenodigd, kon niet gerealiseerd worden door een verbod van de overheden. Een productieve H.-Geester
– weer als auteur én acteur – was de al genoemde koperslager Jacob Labus,
schrijver van onder meer een niet-bewaard spel over De vryage van Mercurius
ende de herderinne Pandrosa ende hare susters (1647), een titel die lijkt aan te
sluiten bij het ontspannend repertoire in de grote Brabantse steden.
Een eigen rol in het literaire leven speelde in Brugge de overigens met de
kamers sympathiserende intellectuele bovenklasse, met eminente geleerden als
de ‘Praagse’ wetenschapper in ruste Anselm de Boodt en kanunnik Antonius a
Burgundia, of dichtende priesters als De Vinck en Geschier. Zwaargewichten
uit dit milieu waren echter, zoals gezegd, de magistraat – in 1643 zelfs burgemeester –, historicus en dichter Olivier de Wree (1596-1652) en zijn medewerker
notaris Lambert Vossius (1602-1648). Het toeval wil dat beiden – de eerste, die
een tijdje lid was van de jezuïetenorde, als leraar Grieks, de tweede als leerling –
verbleven aan het jezuïetencollege van ’s-Hertogenbosch, waar toen ook Hosschius doceerde en Poirters op de schoolbanken zat. Zulke concentraties, die
ook in andere colleges zichtbaar zijn, zeggen toch wel iets over de kwaliteit van
het humanioraonderwijs.
De Wree was een invloedrijk en welgesteld man: alomtegenwoordig in het
openbaar leven van de stad, als geleerde actief in een over het gehele land verspreid netwerk van humanisten-historici, en bezitter van een schitterende bibliotheek, een befaamd muntenkabinet en schilderijen van onder anderen
Rubens en Jordaens. Voor de fraaie uitgaven van zijn in het Latijn geschreven
historische werken over Vlaanderen, die wegens hun accurate bronnenonderzoek methodologisch vernieuwend waren, engageerde hij in 1639 twee Gentse
drukkers, de gebroeders Vanden Kerckove, die hij op persoonlijke titel met
hun zuster, twee graveurs en een bedrijfsleider in Brugge installeerde. Een van
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zijn wetenschappelijke stellingen blaakt van regionaal patriottisme. In zijn aan
aartshertog Leopold-Willem opgedragen Historia comitum Flandriae (Geschiedenis van de graven van Vlaanderen, 1650) luidt het, mede in het spoor van het
soort fantasierijke etymologieën die Becanus en Schrieckius hanteerden, dat
Vlaanderen en met name het Brugse Vrije de oudste kern van het Frankenland
(Francia) vormden. Het ouderdomsargument dat zo vaak de zaak van de taal
diende, vertolkt hier een soort historische hegemonie van het graafschap Vlaanderen op de vijandige Zuiderbuur.
Dat zo’n vooraanstaand geleerde als dichter ook voor het Nederlands koos,
was uiteraard niet zonder betekenis. Het doet mutatis mutandis wat aan Heinsius denken, een voorbeeld dat De Wree inderdaad voor ogen heeft gestaan:
‘Dien Tael-geleerden Heins, die Phoebus heeft doen lesen / Sijn Dichten in het
Vlaems’ (1625). Zijn concreet voorbeeld was – hoe kon het anders – Ymmeloot
en diens Astraea of Kort ghedingh tussen d’oorloge ende vrede:
Hobbel-sobbel* eerst vielen uyt de Vlaemsche dichten,
Tot dat Astraea quam de Vlaminghen verlichten:
De Reden-rijcke const gaet sedert mate-vast,
En dwinght de woorden soo, dat ’teen op ’tander past.
Men siet nu over-handt de woorde-deelen springhen
Men can musijke-wijs de dichte-maten singhen.

*gewaggel

Met de ontwikkeling voor ogen die de Nederlandse dichtkunst elders al had
gekend, illustreert deze lof hoezeer het tempo van de vernieuwing van regio
tot regio kon verschillen. De Wree debuteerde als dichter voor kerk en vaderland, eerst met een vrome geschiedenis van de Carmel (Den oorspronck ende
voort-ganck der carmeliten, Gent 1624), vervolgens met een lang heroïsch lofdicht: De vermaerde oorlogh-stucken vanden wonderdadighen velt-heer Carel
de Longueval [...] grave van Busquoy (Brugge 1625). De graaf was een soort nationale held die in 1621 in dienst van de Duitse keizer was gesneuveld. De dichter oogstte echter de meeste bijval met een aantal lange komisch-moraliserende
anekdotische gedichten die hij in zijn Menghel-dichten (gelegenheidspoëzie
voor de Brugse vriendenkring, Brugge 1625) opnam. Een ervan, Bacchus-Cort ryck, naar een stof uit de Pia hilaria van de jezuïetenpater Gazet (zie p. 491),
werd nog in 1886 door Gezelle vanwege zijn vermakelijkheid en ‘prachtige stijl’
met succes ter publicatie in Rond den Heerd aangeboden. Apart verscheen,
eveneens in 1625, Venus-ban, een lang satirisch mythologisch ingekleurd gedicht
in viervoetige trocheeën. De combinatie van deze versvoet met een lichtvoetig
satirisch onderwerp doet aan Huygens denken. Het gedicht zit vol lokale allusies en is geschreven naar aanleiding van de sluiting van enkele Brugse huizen
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van plezier. De Wree toonde zich hier, wederom via de literaire hilaritas, een
activist van de morele herbewapening van de contrareformatie. Puteanus had
voor het werkje niets dan lof, maar het ontlokte hem ook een suggestie die we
in een dergelijke context van de promotor van de Nederlandse poëzie niet gewend zijn: wilde Vredius onsterfelijke roem verwerven, dan moest hij in het
Latijn dichten. Eenzelfde bedenking uitte eveneens de geleerde Antwerpse jezuïet Andreas Schottus, die in een reactie op het rijmwerk over de karmelieten,
ook Lieve-Vrouwebroeders genaamd, bovendien vreesde dat de Hollandse
ketters, bedreven in de volkstaal als ze waren, het boek zouden aangrijpen om
weer eens de spot te drijven met de Mariadevotie. Anderzijds vergeleek de
zoon van de Brugse Neolatijnse dichter Janus Lernutius in een Latijns drempeldicht in hetzelfde boek De Wrees debuut met Heinsius en Cats, en was het
een befaamd latinist, de Gentenaar Justus Rycquius, die in de uitgave ervan
een sleutelrol speelde. Dat de keuze voor de volkstaal voor sommigen blijkbaar toch ideologische risico’s inhield, is vreemd. En waren het juist niet de jezuïeten die in dicht en ondicht van het Nederlands een geducht wapen in de
strijd tegen de calvinisten maakten?
Eveneens door Puteanus geprezen werd de Nederlandse poëzie van Lambertus Vossius. Hij was als Latijns dichter begonnen. Met de royale steun van
De Wree, voor wie hij al in 1624 werkte, kon hij een grand tour ondernemen.
In Parijs ging hij Grotius opzoeken en tijdens zijn verblijf in Rome woonde hij
in het paleis van markies Cesi, de stichter van de natuurwetenschappelijke
Academie van de Lyncei. De Brabander wist met zijn Latijnse verzen zijn gastheer tot vriend te maken. Lid van het genootschap is hij in tegenstelling tot de
Deventer geleerde Jan van Heeck (medestichter) en de Gentse filoloog Justus
Rycquius niet geworden. Na zijn terugkeer in 1627 huwde hij Petronella Keysers,
werd notaris in Brugge, maar hij vestigde zich pas definitief in het begin van de
jaren veertig in de stad van zijn mentor en weldoener. Het Nederlandse dichtwerk van Vossius valt moeilijk te identificeren. Het verscheen in Alle de wercken
van Lambertus Vossius, in 1679 in Brugge uitgegeven door de gebroeders Clouwet. Een tweede druk volgde in 1699. De bundel bevat onder naam van Vossius
echter voor minstens de helft werk van anderen, waaronder zowel de Hemelspraken die zijn vrouw aan de stad had gepresenteerd, als de gedichten van De
Wree. Bewust bedrog of een verregaande slordigheid? In beide gevallen illustreert het voorval de eigenmachtigheid van de drukpers, die in dit geval waarschijnlijk profiteerde van het feit dat zowel de geleerde meester als zijn assistent al ongeveer dertig jaar was overleden. Viel er met de naam Vossius meer te
verdienen?
Ook op het West-Vlaamse platteland waren enkele dichters aan het werk
die de drukpers haalden: pastoors van te lande, zoals De Harduwijn en Van
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der Elst. Jan Bellet drukte twee oblongbundeltjes van Pieter van Rouvroy, pastoor van het bij Ieper gelegen Nieuwkerke: Tobias-lever voor de onkuyssche weerelt (1639) en Tobias-galle voor de blinde weerelt (1640). Het was stichtelijke
poëzie in de trant van Cats; in 1686 haalden ze nog een Antwerpse herdruk.
Adriaan de Buck, Veurns kanunnik en pastoor van de zeer landelijke polderdorpen Zoetenaaie en Eggewaartskapelle in Veurne-Ambacht, liet in Brugge
bij de Vanden Kerckhoves zijn versvertaling van Boëthius’ De consolatione philosophiae drukken als Troost-medecyne-bouck der sedighe wysheyt (1653). In de
voorrede legitimeerde hij zijn werk als een demonstratie van het feit ‘dat oock
het West-vlaender-lant van de Sonne [der dichtkunst] beschenen wordt’. Hij
wilde daarmee in het voetspoor treden van ‘de gheleerde mannen van
Hollandt ende Zeelandt, onse nabueren, niet alleene van Land, maer oock van
spraecke’. Zij hadden ‘niet alleene Franschen, Spaignaerden, Italianen ende
Romeynen, maer oock Griecken, Hebreen, Turcken ende Arabers doen spreken
in Nederlandsche Tale’. Zou dat niet in de eerste plaats een zinspeling op Cats’
Spiegel zijn (zie p. 346)? Nergens blijkt dat De Buck de vertaling van Coornhert heeft gekend. Met zijn beschouwingen illustreert hij in elk geval een paar
belangrijke krachtlijnen van de literatuurbeoefening in de Westhoek: regionaal zelfbewustzijn en bewondering voor de dichters uit het Noorden, die er na
1648 steeds ongeremder aan het woord kwamen. Pastoor De Buck was een
norbertijn, verbonden aan de Sint-Nicolaasabdij van Veurne. De orde engageerde zich graag in het landelijke pastoraat. Vooral in Brabant zouden in de volgende
decennia norbertijnen-pastoors de poëzie beoefenen, ook als toneelschrijvers
en liedboekdichters.

De religieuze letterkunde
‘Zij [de dichters] zingen het lied van het Lam, het nieuwe lied, voorspel van
dat hemelse en eeuwige lied.’ In deze hooggestemde bijbelse bewoordingen,
ontleend aan het boek Openbaring, formuleerde de hoogleraar in de theologie Gisbert Voet(ius) zijn visie op de ideale dichtkunst. Deze was voor hem in
wezen en oorsprong godsdienstig: als een nieuwe Apollo leidt Christus de
dichter. De stelling maakte deel uit van zijn invloedrijke Utrechtse inaugurale
rede die hij in 1634 uitsprak over het principiële samengaan van het doorleefde
geloof met de beoefening van alle wetenschappen. Zo manifesteerde zich de
Nadere Reformatie ook in de Academie. De dichtkunst was de dienares van de
godsdienst.
De stimulerende oratie van Voetius betekende in gereformeerde kringen
een nieuwe koers voor de beoefening van de religieuze dichtkunst. Streefden

De Statenbijbel en psalmberijmingen
De meest ingrijpende religieuze publicatie in het Nederlands was in deze periode ongetwijfeld de nieuwe bijbelvertaling waartoe de Synode van Dordrecht
in november 1618 had besloten. In september 1637 werd het eerste exemplaar
van de Statenbijbel – deze benaming kwam overigens eerst in de achttiende
eeuw in zwang – aan de Staten-Generaal aangeboden. Die had na lang aarzelen
in 1625 alle kosten op zich genomen. Wellicht was deze trage besluitvorming
vooral te wijten aan protesterende drukkers, die nog met grote voorraden oude
bijbels zaten. Met het oog op de minderbedeelden moest, vond de overheid,
de nieuwe bijbel tegen een redelijke prijs worden verkocht.
De opzet van de Synode was bijzonder ambitieus: een nieuwe uniforme en
wetenschappelijk verantwoorde vertaling uit de grondteksten, die de onbetrouwbare voorgangers definitief zou vervangen. Zij zou niet alleen dienen
voor gebruik in de eigen gereformeerde kerk, maar bovendien als grondtekst
fungeren in het debat met de andere gezindten: remonstranten, doopsgezinden en katholieken. De onderneming was een vorm van nationaal teamwerk,
waarbij zowel op de linguïstische en theologische kwaliteiten als op de morele
integriteit van de vertalers werd gelet. In een tweede fase werd hun werk aan
het oordeel van een groep revisoren onderworpen. Deze geleerden waren over
de hele Republiek gerekruteerd. Exegetische en dogmatische toelichtingen in
de marge verleenden de vertaling haar orthodox-calvinistische karakter.
In de Spaanse Nederlanden was de vertaling uiteraard een vette kluif voor
polemisten. Nog in 1652 reageerde de officieuze polemist van de stad Gent, de
uit het protestantisme bekeerde wever Arnout van Geluwe, die zich fier ‘de
Vlaamse boer’ liet noemen, met een lijvige commentaar in pamfletstijl. Den
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literair ambitieuze predikanten als Jacob Revius of Franciscus Martinius ernaar om de moderne poëzie voor het geloof te veroveren, zij schreven voor een
beperkt kennerspubliek. Nu kwam er aandacht voor een zuivere, religieuze
gemeenschapspoëzie, direct en geheel in dienst van belering en beleving. Ze
zou voornamelijk belichaamd worden in het geestelijk lied. Eigenlijk was deze
ontwikkeling al ingezet in de jaren twintig. Op deze wijze herontdekten de
principieel psalmgetrouwe gereformeerden, met hun traditionele afkeer van het
mensenwerk van geestelijke liederen (waarin bovendien makkelijk theologische vergissingen konden sluipen!), stilaan de mogelijkheden van de religieuze
liedcultuur, zoals die al lang onder doopsgezinden en katholieken bloeide. Het
toneel en zeker dat over bijbelse stof bleef – en ook daar heeft Voetius veel toe
bijgedragen – ten enenmale ongeoorloofd. Maar het lied werd zo in het gehele
taalgebied een geliefd medium van alle gezindten, al zou het genre bij de gereformeerden pas vanaf het midden van de eeuw ten volle doorbreken.

af-ghetrocken masscher van het vermomdt ghereformeerdt louter woordt Godes
is opgedragen aan de Gentse schepenen en suggereert dat de nieuwe bijbel ook
in het Zuiden werd verspreid. De blijkbaar goed voorgelichte Van Geluwe behandelt in een fictief twistgeprek met vier Hollandse gereformeerden 188 foutieve vertalingen en heeft het herhaaldelijk over 9391 nieuwe woorden die in de
vertaling zouden zijn ingevoerd. Hij bedoelt daarmee niet neologismen, maar
toevoegingen aan de grondtekst. Toch lijkt zich bij dat overvloedig leerstellige
en exegetische verweer ook een taalkundig ongenoegen te voegen:
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Ick antwoorde [...] dat wy geen Hebreeuwen en zijn, maer Neder-duytsche
Vlaemsche Boeren; daerom hadden de oversetters van uwen nieuwen Bybel
hen behooren te reguleren naer de Neder-duytsche maniere van spreken, maer
niet met de Hebreeuwsche.

Zelfs in de Republiek verliep de invoering van de nieuwe bijbel in het begin
niet zo soepel. Maar na ongeveer een generatie was elk gereformeerd gezin van
het boek voorzien. Ook de remonstranten namen de Statenvertaling vrij snel
in gebruik. De doopsgezinden volgden in de achttiende eeuw. De stempel die
de vertaling op de Nederlandse taal en cultuur heeft gedrukt, valt te verklaren uit
de veelvuldige omgang met de bijbel: in de kerk en meermalen daags in de gezinnen. De ‘tale Kanaäns’ doordrong het leven in al zijn momenten. In de periode
voor 1650 gebeurde dat evenwel nog vooral aan de hand van de psalmen.
Door de invoering van de nieuwe bijbelvertaling groeide ook de behoefte
om de oude psalmberijming van Datheen, die algemeen als onfraai, taalkundig onzuiver en verouderd werd beschouwd, te verbeteren of geheel te vervangen. Maar het lot van Marnix’ nieuwe berijming (zie p. 56), die het in geen
enkele synode had gehaald, zou tot 1773 ook alle nieuwe alternatieven treffen.
En dat waren er vele. Nadat Antonis de Hubert in 1624 de recente afspraken over
een gereguleerde, zuivere taal had toegepast in zijn nieuwe psalmberijming,
zouden alleen al in de zeventiende eeuw zo’n dertig verschillende bundels met
de honderdvijftig ‘Psalmen Davids’ op de markt gebracht worden. De auteurs
behoorden tot zeer verscheiden beroepsgroepen, waaronder verschillende
protestantse dichters van naam, niet alleen uit gereformeerde maar ook uit
doopsgezinde en remonstrantse kring. In de in dit hoofdstuk behandelde periode waren dat Camphuysen (1630), Revius (1640), Johan de Brune (1644) en
Cornelis Boey (1648); later Westerbaen (1655), Bruno (1656), de roomse Vondel
(1657), Six van Chandelier (1674) en Oudaan (1684). Waar De Brune zo sterk vast
wilde houden aan de bijbelse grondtekst dat hij afzag van het rijm, maakten
Camphuysen en Vondel min of meer vrije bewerkingen. Aernout van Overbeke zou in 1663 een berijming publiceren op de melodieën die in de lutherse

gemeenten werden gebruikt. Los van de gemeentezang – waarbij men nogal eens
verschillende berijmingen door elkaar gebruikte – werden ook vele andere dichters geïnspireerd tot vertalingen of bewerkingen van afzonderlijke psalmen.
Zo werden bijvoorbeeld in de Zeeusche nachtegael vier berijmingen van Anna
Roemers Visscher opgenomen. Ook Hooft en Huygens bewerkten een aantal
psalmen in verzen.
Een van de revisoren van de Statenvertaling was de Deventer predikant, theoloog, historicus en hebraïst Jacob Revius. Hij was, wat gezien de volgehouden
literaire kwaliteiten van de gehele vertaling verbazing wekt, ‘de enige bellettrist
van het gezelschap’.
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Predikantenpoëzie voor kenners: Revius en Martinius
Naar het voorbeeld en op gezag van de gerespecteerde calvinistische hoogleraar-dichter Daniël Heinsius gingen enkele begaafde predikanten een vorm
van religieuze dichtkunst beoefenen, die zich zoveel mogelijk aan de normen
en de smaak van de literaire elite aanpaste. De christelijke stof wilden zij à la
mode bezingen: geleerd, in de moderne ‘klassieke’ dichtvormen en gericht op
een select publiek. Het stichten van grote groepen was niet de prioriteit.
De meest in het oog springende figuur in dat opzicht is, althans vandaag,
Jacob Revius. Zijn bundel Over-ysselsche sangen en dichten (1630) sloeg niet
aan en dat was evenzeer het geval met het overschot van de oplage dat met een
nieuwe titelpagina én een lofdicht van Heinsius (aan wie het boek was opgedragen) in 1634 als tweede uitgave uitkwam. Revius koesterde grote dichterlijke
ambities. Hij stuurde zijn bundel aan verschillende literaire grootheden, kreeg
respons van de hogelijk bewonderde Heinsius en Anna Maria van Schurman,
maar iemand als Cats liet, voor zover we weten, niets van zich horen. Toen de
dichter, pas regent geworden van het Leidse Statencollege, een instelling voor
arme studenten in de theologie, nog in 1642 aan Huygens een presentexemplaar van zijn boek stuurde, bleek deze laatste hem niet te kennen. Mogelijk
drong hij niet door tot de Hollandse elite omdat men in de jaren dertig zijn
vers- en rijmtechniek en gecompliceerde taalgebruik wat ouderwets vond. Zijn
zeer verdiende roem heeft de predikant vooral in de twintigste eeuw gekregen.
De tweedelige bundel bevat oudtestamentische (i) en nieuwtestamentische
gedichten met (vaak vaderlandse) gelegenheidspoëzie (ii) en wordt in het voorwerk als geleerde dichtkunst opgevoerd in een uitgesproken regionale Overijsselse context. Het werk presenteert zich in een veelzijdige rijkdom van moderne
genres (sonnetten, oden, epigrammen, raadsels en ongeïllustreerde emblematische gedichten) als christelijke imitatio van klassieke en Europese, hoofdzakelijk Franse modellen. Ook met de contemporaine Nederlandse dichtkunst
vertoont de bundel vele verbanden, onder meer met Hooft en de eveneens
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regionale Zeeusche nachtegael. Van zijn lezers veronderstelt de dichter een actieve participatie, die berust op een niet-alledaagse literaire kennis.
De relatie tot de classiciserende poëzie en inzonderheid haar mythologische aankleding was voor Revius een bijzonder punt. Hij onderscheidde zich
daarin van de absoluut wereldverzakende attitude van andere protestantse
dichters, zoals de vrijgevochten Camphuysen en de steil orthodoxe, strijdbare
contraremonstrant en burgemeester van Amsterdam Frederick de Vry, die in
het voorwoord van zijn leerdicht Anatomia. Dat is de ontledinghe van den
geestelyken mensch (1622) fel tegen het gebruik van de mythologie en de geschriften der ‘heydensche poëten’ tekeer was gegaan. De vermenging van heidense en christelijke zaken achtte De Vry – Heinsius mocht het geweten hebben – zelfs als literaire versiering onstichtelijk en verwarrend. Hetzelfde zou
de in ’s-Hertogenbosch werkzame predikant Franciscus de Wael verkondigen,
die in het voorwerk van zijn driedelige Lust-hof der geestelike dichten (’s-Hertogenbosch 1645) vooral tegen de door de klassieken getekende wereldlijke
liefdeslyriek fulmineerde. Deze afkeer betrof ook andere cultuuruitingen, zoals de schilderkunst. In Amsterdam protesteerden de predikanten zelfs tegen
de uitbeelding van goden en godinnen in tableaux vivants en optochten en dat
terwijl bijvoorbeeld vele verhalen uit Ovidius’ Metamor fosen in elk geval bij
het geletterd publiek algemeen bekend waren. Ook na 1650 zou de discussie
nog heftig voortleven. Revius heeft zijn houding terzake duidelijk gemaakt in
zijn thans zo vaak geciteerd vers ‘Heydens houwelijck’. Zoals men volgens de
oudtestamentische wetgeving een gevangen en geliefde heidense slavin van
haar verleden moest ontdoen (Deut. 21:11), zo zouden de christelijke dichters
de klassieke literatuur moeten behandelen:
O dichters, wildy u vermaken inde minne
Vande Romeynsche of de griecsche Piërinne*
Snoeyt af al watse heeft van weytsche dertelheyt,
Van domme afgody, en spitse schamperheyt,
Omhelsetse daer na, sy sal u kinders geven
Die u gedachtenis in eeuwicheyt doen leven.

*muze

Al heeft Revius dit vers pas achteraf in handschrift in zijn eigen exemplaar van
de tweede ‘editie’ van de Over-ysselsche sangen en dichten ingelast, het vertolkt
duidelijk zijn visie. Zeker vertoont die een openheid voor de wereldse literaire
cultuur: oordeelkundig aangewend waarborgt ze zelfs de eeuwige faam! Maar
geheel gelijklopend met die van Heinsius waren zijn opvattingen in de praktijk niet. Zag de Leidse hoogleraar althans in zijn beginperiode de mythen nog
als een echte bron van kennis, waaruit door een allegorische manier van lezen

Geen Leeuw en slaet sijn klaeu
In een wanschapen lijck van een gestorven man:
Ghy stoot daer in het hart, dat sich niet weeren kan.

Er zijn ook herinneringen aan Vondels Gebroeders en Huygens. Diens Uytlandighe herder had de jonge Martinius trouwens al met vakmanschap nagevolgd
in Dier al (1631), een klachtgedicht over de na een Spaanse plundertocht ellendige toestand van de Veluwe en de stad Kampen, waar hij de Latijnse school
had doorlopen. Aan de kleine eenvoudige kudde waarover hij in zijn Latijnse
briefwisseling met vrienden en collega’s met gebruikmaking van klassieke goden en godinnen graag goedmoedige grapjes maakte, waren Martinius’ bijbelse dichtwerken niet besteed. Zijn selecte literaire belangstelling kwam ook tot
uiting toen Brandt zijn oordeel inriep over het schrijven van rijmloze verzen
(zie p. 407). Voor deze consequente navolging van Grieken en Romeinen was de
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echte wijsheid kon worden geput, voor Revius behoorden ze tot de dichtkunst
als versiering voor kenners en repoussoir voor ‘beter’ christelijk gedachtegoed.
Een andere alumnus van Leiden en bewonderaar van Heinsius, Franciscus
Martinius (1611-1653), predikant in Epe, stak evenmin zijn literaire ambitie
onder stoelen of banken. En hij drong wél door tot de literaire elite. Via zijn
collega Conradus Goddaeus kwam hij in contact met P.C. Hooft en stuurde
deze zijn Treur-gedicht tot verklaringe over ’t lyden en sterven van [...] Christus
(Kampen 1645). ‘Wie zoude gedroomt hebben dat die Predikant, laastmaals
met U.E. [...] ’t mijnen ten eete geweest, toegang ten heilighdoome der zanggodinnen gehadt hadde?’ schreef de opgetogen drost aan Barlaeus. De opmerking is tekenend voor de manier waarop de elite tegen dichtende dominees uit
de provincie aankeek. Martinius’ werkstuk stak, meende Hooft, vol goede vondsten (‘aerdighe slaghen’) en scherpzinnige opmerkingen; als hij zich geheel
aan de poëzie zou wijden, zou de predikant voor geen enkele Nederlandse
dichter moeten onderdoen, Huygens uiteraard uitgezonderd. Het Treur-gedicht,
waarop nog een Triumphe der opstandinge [...] volgde, werd vergezeld van
Hoofts complimenten tot in de achttiende eeuw verschillende keren herdrukt.
Dat gebeurde onder meer in de door Brandt opgezette Amsterdamse canonbloemlezing Verscheyde Nederduytsche gedichten (1651; zie p. 000). Beide bijbelse dichtverhalen zijn vooral geleerd in hun vernuftige stijl. Ze gaan vergezeld van noten die soms duidelijk antipaaps zijn. Martinius wil, zegt hij, het
water van de heidense bron der muzen Castalis afleiden naar de beek Cedron
aan de Olijfberg en Pindus, de berg van Apollo en de muzen, naar de top van
Golgotha verhuizen. De soldaat die Christus met een lans doorsteekt, spreekt
hij aan met een zinspeling op Ovidius’ Tristia (3, 5, 33):

dominee wel te vinden. Boezemvriend Conradus Goddaeus zou Brandts nieuwigheid overigens in 1656 voortzetten.
Vele predikanten leefden niet in een cultureel isolement en waren allerminst
cultuurvijandig. De door Vondel zo fel gehekelde dominee Adriaan Smout beschikte niet alleen over een omvangrijke bibliotheek waarin de groten van de
renaissanceliteratuur in de oorspronkelijke taal waren vertegenwoordigd, maar
hij is hoogstwaarschijnlijk ook de samensteller geweest van het zogenaamde
Luitboek van Thysius (1600). Maar dat dansboek dateerde dan toch uit zijn
Leidse studietijd.
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Het lied
Het ligt voor de hand de geestelijke liedschrijfkunst van deze periode te beschrijven vanuit de confessionele onderscheiden. Er waren verschillende accenten, voorkeuren, gebruiken en circuits, elementen die door de polemische
opstelling van de dichters soms nog extra in de verf werden gezet. Aan de andere kant valt het op hoe de gezindten met betrekking tot het genre vaak dezelfde
zorgen deelden. Gemeenschappelijk waren de aandacht voor het religieuze
lied als alternatief voor de wereldse bundels, de discussies over de aanwending
van de poëtische middelen, over de zing- en leesbaarheid van de liederen, hun
taalregister, hun functie. Algemeen was bovendien de intentie om de jeugd te
bereiken, terwijl de ‘in de wereld’ zo geliefde combinatie van liederen en emblemen zowel door doopsgezinden en gereformeerden als door roomsen in de
praktijk werd gebracht. Echt frappant is ten slotte het gegeven dat het bereik
van de bundels zich soms niet beperkte tot het eigen kerkverband. Dat vloeide
voort uit de aard van vele liederen. Deze legden, mede onder de invloed van de
Nadere Reformatie en de mystieke herleving in het Zuiden, meer de nadruk op
de geloofsbeleving dan op de geloofsleer. Zulke ‘zielenzangen’ kon elke vrome in
de mond nemen, wat ook hun herkomst was. Dat bracht mee dat ook de smaak
de keuze ging bepalen. Minder vatbaar voor deze vorm van universaliteit waren echter de katholieke liedboeken bestemd voor de Hollandse missie. Hun
confessionele profiel was scherper en polemiek schuwden ze in het geheel niet.
In de Verenigde Provincies had de pluriforme consumptie van geestelijke
literatuur in het algemeen, en van het lied in het bijzonder, bovendien veel te
maken met de religieus uiterst gevarieerde samenstelling van een maatschappij
die al in 1579 bij de Unie van Utrecht de vrijheid van geweten in geloofskwesties
had erkend. De gereformeerden, die lang niet de meerderheid vormden, domineerden weliswaar de openbare godsdienstuitoefening, maar in tegenstelling tot
de katholieke in het Zuiden, voerde de publieke kerk in de Republiek tegenover
andersdenkenden een gedoogbeleid, waarvan de vaak beperkte soepelheid geografisch grote verschillen vertoonde. De controle reikte hoe dan ook maar zelden

tot de privésfeer en kon geenszins beletten dat mensen die op allerlei domeinen
al maatschappelijk en economisch moesten samenwerken, ook in de beleving
van hun zo gediversifieerde religiositeit elkaars teksten gingen delen.
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Camphuysen
De ‘omgangsoecumene’ van de liedboekgebruikers werd het zichtbaarst gerealiseerd in de Stichtelycke rymen ([Hoorn] 1624) van Dirk Rafaëlszn. Camphuysen. Dat juist déze titel in de Republiek het populairste geestelijke liedboek
werd van de zeventiende eeuw – al 34 drukken voor 1700! – kan op het eerste
gezicht meer dan vreemd lijken. De auteur was een in 1619 afgezette remonstrantse predikant, die naderhand in woord en daad pleitbezorger was geworden van een zeer radicale vorm van individuele bevindelijke gelovigheid. Die
uitte zich in een consequente afkeer van de zichtbare kerk: geen ordeningen of
regels, geen belijdenis, geen dogma’s en dus geen uitverkiezing. Alleen de volgehouden beoefening van de deugd in navolging van Christus was de volbrenging van Gods wil en het waarmerk van de echte gelovige: ‘De Deucht heeft
schoons genoeg.’ En vooral het lijden kon deze deugd waarmaken. Maar precies uit deze universeel aansprekende vroomheid putte de bundel zijn grote
succes. De eerste uitgave, voorgesteld als zang- en leesboek, werd overigens
voorzichtig op de markt gebracht: anoniem en zonder opgave van plaats- en
drukkersnaam. Alle teksten waren geschreven op bestaande melodieën. Anderen
zouden later voor nieuwe toonzettingen zorgen.
Tot de grote bijval droeg uiteraard ook de kwaliteit van de teksten bij: helder, literair aantrekkelijk en vaardig gedicht op goed zingbare wijzen. Camphuysen, die onder meer leraar aan een Latijnse school was geweest, was zich
als getraind en geletterd didacticus goed bewust van zijn positie als lieddichter.
Doet hij in de lezersopdracht zijn beklag over de algemene zotheid van de ijdele
‘boekmaaklust’, tegelijk wijst hij erop hoe hij metrum en melodie poogt te verzoenen en hoe zijn stichtelijke zangen door de aard van de stof en hun verstaanbaarheid ook vermaak kunnen brengen. In het lange poëticale lieddicht
‘Wel-Rymens Wet’ bepleit hij, geheel volgens de traditie van de klassieke retorische stijlleer, de kwaliteiten van de zogenaamde lage stijl (stylus humilis)
voor religieus-didactische poëzie. De taal daarvan moet zuiver en eenvoudig
zijn en niets mag de aandacht afleiden van de inhoud: de beoefening van de
deugd. Klare taal voor het gelovige hart. Al de rest, en zeker de mythologie
– toen hét literaire label bij uitstek – is taboe.
Naast het ‘geyle’ lied en het eerzuchtig dichterschap heeft Camphuysen, die
ook een opleiding als schilder had genoten, eveneens de schilderkunst of ‘malle
malery’ bestreden: kunst wekte alleen maar wellust en pronkzucht. Hij deed
dat onder meer in zijn versvertaling van de Latijnse Idolelenchus (Beelden-

468

straf) van zijn vriend en geestverwant Johannes Geesteranus, een ware filippica
tegen de visuele cultuur en haar wereldse verlokkingen. In het even dwarse als
uitvoerige lieddicht dat deze berijming vergezelt, laakt Camphuysen dan ook
de Christus- en Bacchus-hymnen en de liefdesemblemata van de orthodoxe
calvinist Heinsius; uit de manier waarop hij uitvalt tegen dichters die tegen het
kwade waarschuwen door het met graagte te beschrijven, mogen we afleiden
dat ook Cats niet in zijn gunst zal hebben gestaan. In de discussie over de verhouding van de religie tot de kunst en de letteren nam de wereldmijdende
Camphuysen een compromisloze positie in.
De bundel vond weerklank in alle vrome milieus, ook bij gereformeerden.
Zelfs in katholieke liedboeken zijn beginregels uit de Stichtelycke rymen als
wijsopgave te vinden. Deze brede receptie heeft zich, zoals in de literatuurgeschiedenis wel vaker is gebeurd, soms ontwikkeld in een richting die niet altijd
met de intenties van de dichter gelijkliep. Die overleed trouwens al in 1627,
drie jaar voor zijn psalmbewerkingen als nieuw deel van de bundel van de pers
kwamen, een nogal vrije berijming, op de gebruikelijke melodieën. Profane
wijzen had hij wel gebruikt voor de losse psalmbewerkingen die in 1628 als derde deel van de Stichtelycke rymen werden uitgegeven. De auteur werd in be-

Van achter de pilaren loeren naar het graf van de ‘vuile liedjesdichter’ Jan Starter. Plaat uit de
embleembewerking van Camphuysens Stichtelyke rymen, 1647.

Hier leg ick nu in ’t Graf, die met mijn geyle dichten,
En Liedjens placht gantsch Nederland t’ontstichten.

De tekst van deze ironische grafzang (in feite van de hand van de afgezette remonstrantse predikant Christoffel van Langerack) is gedicht op de melodie
van Starters bekende ‘Menniste vryagie’ (1621), een spotlied dat in de beeldvorming over de huichelachtige vroomheid van de doopsgezinden voorop had
gelopen. Langeracks wraakliedje bleef in de volgende drukken van Stichtelycke rymen staan. Op deze wijze droeg de bundel ontegensprekelijk bij tot de
ontluistering van Starter, die tot in de tweede helft van de negentiende eeuw
zou duren. Naar de geest was deze ‘rehabilitatie’ van de menisten beslist niet in
tegenspraak met Camphuysens afwijzing van de mondaine lyriek. Maar poëticaal zat hij toch op een andere lijn dan zijn doopsgezinde bewonderaars, die
overigens voor 1700 wel een dozijn heruitgaven van zijn liedboek hebben bezorgd. Voor hem was het dichten niet meer dan een menselijk ambacht, een
instrument in dienst van het deugdonderwijs, in het beste geval een eerbare
ontspanning die zeker geen roem zocht:
Uws gebuermans lust is tuynen,
Of te zien op kruyden kracht,
U vermaeck is, op de jacht,
Of met fret* en net in duynen.
Rijmpjes maecken is het Mijn.
Met een woordt: Elck heeft het zijn.

*tamme bunzing gebruikt bij de konijnenjacht
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paalde kringen een soort cultfiguur, bijna op zijn rooms vereerd als een heilige.
De heldhaftige consequentheid waarmee hij ondanks tegenkantingen en lijden,
steeds onderduikend of op de vlucht, aan zijn opvattingen trouw was gebleven,
heeft daartoe sterk bijgedragen. De doopsgezinde Amsterdamse drukker Jacob
Colom kocht van een doodgraver Camphuysens schedel en bracht in 1647 van
de bundel een editie uit waarin de liederen met... plaatjes werden geïllustreerd. Hij voorzag die van kwatrijnen die tot een beter begrip van de liederen
moesten leiden. Een soort ‘emblematisering’ dus, maar dan via voornamelijk
bijbelse prenten. Alleen dat al lijkt op een doopsgezinde receptie van de bundel
te wijzen. Colom was zich van de aard van zijn (overigens eenmalige) ingreep
goed bewust. Naar zijn zeggen zou Camphuysen aan het eind van zijn leven
bekend hebben dat hij de schilderkunst al te fel had aangepakt. Zelf voegde de
uitgever aan de Stichtelycke rymen een nummer toe met een plaat van het graf
van de wereldse Jan Jansz. Starter, waaruit een berouwvol lied opklinkt:

Inspiratie door Gods geest: daar dacht de dichter niet aan. Van deze gedrevenheid waren de doopsgezinde liedschrijvers echter wél overtuigd.
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Doopsgezinde liedboeken
Traditioneel maakten het dichten, zingen en lezen van geestelijke liederen zeer
nadrukkelijk deel uit van het godsdienstig leven van de doopsgezinden. Zowel
individueel als in gezins- en gemeenteverband gaf dat op een bijzondere wijze
uitdrukking aan een op de Schrift gericht christelijk leven, bewogen door de
Geest. Vooral schriftuurlijke liederen (en slechts gaandeweg ook de psalmen),
vermaanliederen over de doperse ethiek en geloofsbeleving, gebedszangen,
dank- en lofliederen gaven de toon aan. De teksten werden ook nog na 1620 op
bestaande wijzen gedicht in de oude rederijkerstrant, naar het voorbeeld van
Karel van Manders Gulden harpe en de Ghulde fonteyne van diens Rotterdamse
leerling Abraham van Gherwen.
De overstelpende hoeveelheid bundels waarin het ‘nooit verstommende’
doopsgezinde lied in deze periode van consolidatie opklonk, kan mede worden verklaard door de autonomie van de gemeenten en het uiteenvallen van
de doperse beweging in tal van richtingen en afsplitsingen. Het door de gereformeerden zo bespotte ‘Babel der Wederdoperen’ lag op deze wijze aan de basis van een grote poëtische activiteit. Wat deze bonte verscheidenheid bond,
was haar universeel schriftuurlijk taalgebruik. Opvallend was de lokale gerichtheid (zie p. 392). Zowel de ‘topografische’ titels als de sterke differentiatie
van gemeentelijke repertoires zijn hiervan duidelijke signalen. Anderzijds kwam
een soms levendig intergemeentelijk verkeer deze particulariteit wat neutraliseren. In de wisselende samenstelling van de bundels kan men de onderlinge
verhoudingen als het ware in beweging waarnemen. Voorts was er een soms
frappante verbondenheid met de jongerencultuur. Opmerkelijk waren ook
enkele mystiek georiënteerde bundels, die op basis van de gemeenschappelijke
middeleeuwse traditie van de Brabantse en vooral Rijnlandse mystiek verwantschap vertoonden met de liedteksten van het mystieke reveil dat zich toen ook
in de roomse letteren manifesteerde.
De lokale betiteling van doopsgezinde bundels was vooral een NoordHollands fenomeen dat in de tweede helft van de eeuw ophield. Al in 1611 hadden twee vrome jonge Zeeuwse molenaars, de gebroeders Dierick en Jan
Philipsz. Schabaelje, in Vlissingen hun Walchers liedeboeck gepubliceerd,
waarvan meer de titel dan de opzet een plaatselijk karakter had. Jan Philipsz.
zou later, toen hij in Alkmaar woonde, met het oog op de innerlijke hernieuwing van het doperse leven in de wil Gods nog tientallen liederen schrijven,
verspreid over zo’n vijftiental compilatiebundels. Een ervan was het Ryper liedtboecxken (1624), met het Nieu Medenblicker liet-boeck (1631) van Jan Claesz.
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Westerman en het Middelier lied-boeck (1651) van Jacob Pos een typisch voorbeeld van een lokale dorpsbundel. Doopsgezinden woonden vooral op het
platteland. In het door handel en haringvisserij welvarende dorp De Rijp
vormden zij de meerderheid en maakten ze zelfs de dienst uit in de dorpspolitiek. De situatie gaf aanleiding tot het ontstaan van een eigen literair leven, dat
zich niet alleen in de religieuze sector, maar ook in het ontspanningsleven manifesteerde, zoals blijkt uit het werk van de lokale rederijker Hendrick Albertszoon Schoenmaker (circa 1605-1667), die onder meer een origineel en amusant embleemboek schreef over vogels, waarin naast algemeen-morele ook
aparte toepassingen voor vrijende jongens en meisjes voorkomen (May-gift,
circa 1650). De geestelijke literatuur was in De Rijp grotendeels in handen van
de lokale boekverkoper en uitgever Claes Jacobsz., die in dat domein tussen
1624 en 1647 meer dan veertig boeken uitgaf. Het Ryper liedt-boecxken was een
van zijn eerste initiatieven. De meeste liederen van deze verzameling waren afkomstig van Rijper jongeren, leden van de vereniging De Groene Spruyten. De
vermaanliederen zijn gerijmd op populaire wereldse deuntjes en tientallen ervan zijn naamdichten waarin jongens en vooral meisjes verschijnen aan wie de
vrome gedachten en wensen waren opgedragen. Er bestonden blijkbaar ook
contacten tussen jeugdgroepen in verschillende plaatsen. De Rijper jeugd schreef
geestelijke liederen voor de jongeren uit Jisp; in Hoorn, een zéér belangrijk
centrum van doperse liedproductie, dichtte men voor de leeftijdgenoten op
Texel. De Rijper bundel kreeg pas in 1636-1637, weer op initiatief van Claes
Jacobsz., een tweede aanzienlijk vermeerderde druk met onder meer nieuwe
liederen van de lokale rederijkerskamer De Witte Roose, een gezelschap dat zeer
waarschijnlijk uit de Spruyten was voortgekomen.
Een ander gedeelte van de uitbreiding van de Rijper bundel bestond uit liederen van zogenaamde ‘Vredesstadsburgers’ onder wie Jan Philipsz. Schabaelje,
Cornelis Laackhuysen en Judith Lubbers. De beweging beoogde een soort ‘nadere reformatie’ van de steeds welvarender en lakser geworden gemeenschappen en spoorde aan tot een authentiek christelijke, vreedzame en ingekeerde
levensstijl. Haar soms mystiek getinte liederen werden samengebracht in het
zeer succesrijke Geestelijck kruydt-hofken (1631) – twaalf drukken voor 1700 – en
de fraai uitgegeven en op diepgang gestelde bloemlezing daaruit voor huiselijk
gebruik, het Gheestelijck bloem-hofken (1637). Bijzonder illustratief voor de
hierboven beschreven vroomheidsoecumene is dat in Kruydt-hofken integraal
een katholieke Zuid-Nederlandse liedpublicatie is opgenomen, een namens de
jezuïeten uitgegeven octavokaterntje met een lang lied over het verlangen
naar versmelting van de ziel met Christus, dat in de mond is gelegd van SintBernardus van Clairvaux: Sinte Bernards bly-liedt (B. Maes, Leuven 1624). De
Vredesstadsburgers oriënteerden zich in belangrijke mate op de prereforma-

torische ascese en mystiek, en bij een van hen zou dat zelfs tot de overgang naar
Rome leiden. De vrome dichteres en kousenstopster Judith Lubbers, ooit de
verloofde van Schabaelje, koos in 1633 voor een leven als rooms klopje. Dat belette niet dat haar vroegere liederen – in een ervan had ze een amoureuze liedinzet van Bredero vergeestelijkt – in doopsgezinde bundels bleven verschijnen.
Haar katholieke poëzie is, vergezeld van een autobiografie, gebundeld in Der
lijden vreucht (Amsterdam 1649). Zelfs sommige teksten van Schabaelje refereren door hun woordgebruik zo aan de scholastiek en de middeleeuwse mystiek, dat zij evengoed in een katholieke bundel hadden kunnen staan. Over de
apex mentis, het (top)punt van de ziel dat blijvend in God hangt, luidt het in
Gulden iuweel (1634, bundel in handschrift):
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doch in het punt der zielen
leijt wijsheijt noch* en queelt
s’en laet haer niet vernielen
noch werpen wt Gods beeld.

*nog

Het lied is geschreven op de melodie van het Wilhelmus, wijze waarop Jan
Philipsz. voor de jeugd in de vorm van een abc-zang ook het evangelie van
Mattheüs had berijmd. Het populairste vaderlandse geuzenlied diende op deze manier de twee pijlers van het doperse geloof: de kennis van Gods woord en
wet en de innerlijke beleving daarvan naar Christus’ voorbeeld, vanuit de Geest.
Het spirituele kader van deze liedcultuur bood Schabaeljes geliefde Lusthof
des gemoets, voor het eerst uitgegeven in De Rijp door Claes Jacobsz. in 1635.
Het werd een van de meest gepubliceerde geestelijke prozawerken in de zeventiende eeuw: in het Nederlands kende het bijna honderd drukken, waarvan
zesenvijftig in de zeventiende eeuw. Ook dat boek moet in andere milieus vaak
zijn gelezen.
Het gereformeerde lied
Rond 1624 en dus ongeveer gelijktijdig met de bundels van Camphuysen en de
Rijper Groene Spruyten, verschenen de Nieuwe lof-sangen, en geestelijcke liedekens van de Utrechtse dominee Bernard Busschoff (1592-1639). De bundel was
een opvallende voorbode – een twintigtal drukken in de zeventiende eeuw! –
van de door Voetius gepromote predikantenpoëzie. Busschoff bracht het vrije
geestelijke lied weer in het blikveld van de gereformeerden, nadat het met name
onder de invloed van Marnix in de verdrukking was geraakt. De titel (Nieuwe)
kan op een voorgeschiedenis wijzen. Zeker in Utrecht circuleerden al langer
gereformeerde liedverzamelingen, onder meer over de christelijke feestdagen.
In 1615 had Busschoff het liedgenre reeds benut om het betwiste leerpunt van
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de uitverkiezing of predestinatie te propageren. Zijn als liedblad grootschalig
verspreide Lofsang des Heeren werd zelfs een lijflied van de contraremonstranten, dat aan de tegenpartij felle reacties in pamfletvorm ontlokte. Maar de echte stimulans voor de heropbloei van het lied onder de gereformeerden is van
de Nadere Reformatie gekomen. De praktijk van een echt christelijk leven is
het dominante thema. Met de keuze van wereldse melodieën – wat in het gereformeerde milieu rond 1650 een hachelijke kwestie zou worden – heeft Busschoff geen problemen. Hij zit op de lijn van de doopsgezinden en de katholieken: God weegt niet of de ‘voois’ zwaar of licht is.
Stilaan nam het aantal gereformeerde liedboeken toe. Den Amsteldamschen
geestelijcken lust-hof (1637) van de Amsterdamse dichter I. Teerincx bracht liederen voor gereformeerde huisgezinnen en lijkt niet alleen in zijn titel de lokale doperse liedboeken na te volgen. Lekendichters lieten zich in het domein
overigens niet onbetuigd. In Enkhuizen bijvoorbeeld zette een welgesteld en
weldoend burger als Cornelis Pietersz. Biens (1590 of 1595-1645) zich in om als
dichter bij te dragen tot de morele, maatschappelijke en religieuze verheffing van
de door wereldse verlokkingen belaagde opgroeiende jongeren. In een reeks
van werken, verschenen tussen 1623 en 1644, beoefende hij daartoe allerlei
genres, waarbij hij zijn teksten graag hergebruikte en aanvulde. Het Handtboecxken der christelycke gedichten (1627, 1635) bevat gedichten (ook sonnetten), emblemata in het spoor van Cats en liedekens. Vooral het Profytelyck
cabinet (1623, 1640, 1642) is duidelijk toegesneden op de opgroeiende jeugd. Het
vrome leven en de calvinistische arbeidsmoraal worden er aangeprezen als het
alternatief voor speelzucht, dronkenschap, dansen en dobbelen. Biens’ inzet voor
stad en kerk werkte inspirerend. Stadgenoot Claes Wits bracht in zijn spoor tussen
1639 en 1642 drie stichtelijke liedbundels uit, wat de lokale predikant Johannes
Puppius er op zijn beurt toe aanzette zijn al gedeeltelijk in handschrift circulerende liederen eindelijk als een bundel Geestelycke lof-sangen (1643) te laten
drukken. In Friesland zette bijvoorbeeld de dichteres Sibylle van Griethuysen
zich in voor religieuze verdieping via psalmberijmingen en dergelijke.
Leken en drukkers lijken dus bij de herleving van het gereformeerde lied
een niet geringe rol te hebben gespeeld. De betaalde veelschrijver Viverius,
apotheker en arts (zie p. 255), publiceerde in 1635 in Amsterdam al een achtste
druk van zijn Christelijcke ghesangen. Er was dus echt vraag naar het genre en
het waren vaak niet-predikanten die op deze behoefte inspeelden. Een marktgevoelige uitgever als Dirck Pietersz. Pers zag in het al lang succesvol gebleken
samengaan van amoureuze emblemen en dito liedjes het model om nu ook zijn
moraalfilosofische zinnebeelden en ‘universele’ geestelijke liederen bijeen te
voegen. De gecombineerde embleem- en liedbundel Bellerophon (1614; zie p.251)
werd in de jaren veertig uitgebreid tot een soort trilogie: in 1640-1641 met
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Urania, een bundel schriftuurlijke liederen, en in 1648 met de al even religieus-stichtelijke liedverzameling Gesangh der zeeden. Anderzijds hebben de
predikanten zulke vrome lekenbundels gesteund en toegejuicht, zoals dat in
Utrecht geschiedde met de Hymni ofte lof-sangen op de christelijcke feest-daghen (1640) van de jonge student in de medicijnen, Bernhard Pandelaert, die zich
van de wereld had afgewend om zich aan de geestelijke dichtkunst te wijden.
In het voorwerk van de bundel staat een antiklassiek lofdicht van de latere auteur en uitgever van talloze compilatiebundels Simon de Vries, toen twaalf jaar
oud, bij wiens vader de Hymni waren gedrukt. Vijf jaar later publiceerde hetzelfde huis ook van Simon een bundel in hetzelfde genre, de tweedelige Zielenlust-hof. Nu trad Pandelaert als een van de talrijke lofzangers op, vol bewondering voor een jong en vroom natuurtalent dat, zonder Latijn, Grieks en
Frans te kennen, als een lichtende ster aan de kim rees. De met gedetailleerde
bijbeleruditie volgestouwde en kwistig uitgegeven bundel lijkt erg op een uitgeversstunt. Vader De Vries presenteert zijn jonge ‘ongeschoolde’ zoon als een
soort wonderkind, een directe spreekbuis van God. Zelfs het gegraveerd portret ontbreekt niet. Het boek was kennelijk bedoeld als een visitekaartje van de
uitgeverij, een – overigens hooguit kostendekkend – statussymbool van een
ambitieuze drukker, een springplank naar de republiek der letteren. Was het gereformeerde lied in deze periode dus beslist geen exclusief klerikale zaak, bij de
katholieken was dat overwegend wel het geval.
Katholieke liedboeken
Na het Bestand nam in de koningsgetrouwe gewesten de productie van geestelijke liedboeken tot 1650 nog toe met een vijfenveertigtal titels, herdrukken inbegrepen. Zij was de vrucht van het met de hervatting van de oorlog beslist
niet afgenomen contrareformatorisch elan. Dat omvatte zowel de bestrijding
van de Hollandse ketters en de ondersteuning van de katholieken in de
Republiek als de catechese van de eigen jeugd en de verdieping van het geestelijk leven, niet in de laatste plaats in kloosters en begijnhoven. Deze verinnerlijking werd gevoed door een opmerkelijk mystiek reveil. Het aantal liedboeken
werd bovendien opgedreven door de onderlinge concurrentie van de kloosterorden en hun wedijver met de seculiere clerus. Elke groep bediende zijn eigen
pastorale achterban. Het fenomeen viel voornamelijk waar te nemen in de
Hollandse zending, waar de zielenherders elkaar soms echt bestreden. Maar
ook in Vlaanderen en Brabant werd de markt flink verkaveld.
Een liedboek als Parnassus dat is den blijen-bergh der gheestelycker vreught
(waarschijnlijk een vijftal drukken tussen 1619 en 1649, met een aanzienlijke
uitbreiding in 1623) onttrok zich opvallend aan het voorbeeld van het invloedrijke Prieel (zie p. 299). Eveneens bestemd ‘veur de jonghe jeught’, bracht deze
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eclectische verzamelbundel zowel oud als nieuw, waarbij circa tachtig procent
van de liederen met dichtersinitialen was ondertekend. Met de tekst- en versmoderniseringen van ouder materiaal die de jezuïeten in hun modelbundel
hadden toegepast, hield de samensteller – een zekere A.I. – geen rekening.
Evenmin met een ordening gebaseerd op het kerkelijk jaar. Naast bestaande
liederen van Spoelbergh, Nicolaas Janssens en De Harduwijn, bevatte de bundel onder meer nieuw werk van de norbertijn Joannes Chrysostomus van der
Sterre, prelaat van de Antwerpse Sint-Michielsabdij en mecenas aan wie gevierde dichters als Verstegen, Ysermans en De Harduwijn werk hebben opgedragen. Ook de neolatinist Cornelius Curtius, augustijn, werkte met een drietal
Nederlandse liederen mee. Vrijblijvend was de ambitieus literair klinkende titel
van deze bundel kennelijk niet. Wel in het kielzog van het Prieel bewoog zich
daarentegen het pretentieloze zesdelige Gheesteliick paradiisken der wel-lusticheden (1619) van de jezuïet Willem de Pretere, dat mét zijn voorbeeld werd
opgenomen in de lijst schoolboeken van het bisdom Antwerpen. Den lust-hof
der christelycke leeringhe (1621) van de uit Utrecht stammende proost van Affligem Benedictus van Haeften sloot nauw aan bij de toen gebruikte versie van
de Mechelse catechismus. Het zingen moest het onderricht van de kerkelijke
leer vergemakkelijken en de auteur beriep zich daarbij op het succes dat de
protestanten met deze methode boekten. Hoezeer deze en andere catechetische en devotionele liedbundels voor de jeugd in de smaak vielen en het aanbod domineerden, illustreert de voor de jonkheid bestemde bloemlezing uit de
godsdienstige refereinen van Anna Bijns die de drukker Hiëronymus Verdussen in 1623 uitbracht. Ook deze dichteres stond op de lijst van aanbevolen schoollectuur. Maar de titel Den gheestelijcken nachtegael oft diversche refereynen
van de welvermaerde maghet Anna Bijns klonk nu als die van een liedboek. De
meestal verkorte refereinteksten zijn verdeeld in vier rubrieken (‘Vooizen’)
die elk een zangstem als symbolische titel hebben: (1) Superius bevat lofdichten
gericht tot God en Jezus, (2) Contra-tenor lofrefereinen op Maria; (3) Tenor
brengt opwekkingen tot de deugd en (4) Bas zondaarsklachten. Niet langer het
belerend referein maar het lied was het overheersende religieuze onderwijsmedium geworden.
Vrouwelijke kloostergemeenschappen legden liedverzamelingen aan of schreven liederen voor eigen gebruik. In deze periode bleven die nog meestal in
handschrift. Een uitzondering daarop vormde de in opdracht van de Antwerpse
bisschop Malderus gedrukte bundel Triumphus Jesu oft goddelicke lof-sanghen
(1633) van een kloosterzuster uit Lier. Naar het voorbeeld van Justus de Harduwijns Goddelicke lof-sanghen wilde het boekje een tegenwicht vormen van
de wereldse liedbundels, met name de Triumphus Cupidinis (1628) van de
Antwerpse factor Joan Ysermans. Op deze wijze kreeg een verzameling waarvan

een aantal liederen kennelijk binnen de specifieke context van een nonnenklooster functioneerde, door uitbreiding een meer publieke functie in het
jeugdpastoraat:
Daar ’t vier van Jezus komt, Cupido’s vier moet wijken.
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In handschrift bewaard bleven de liederen van de Venlose annuntiatenzusters
Mechtildis en Elisabeth van Lom. Ze getuigen van een mystieke spiritualiteit,
die zich, hoofdzakelijk gedragen door kapucijnen en jezuïeten, op het publieke
forum zou manifesteren in een rijk gamma van liedboeken en trendsettende
emblematabundels (zie p. 479). Andere handschriften werden door de nonnen
over langere tijd aangelegd met het oog op de onderlinge stichting en ontspanning en bevatten naast geestelijke teksten ook wereldlijke liedjes, raadsels
en spreuken. Uit het klooster Syon van de Brugse karmelietessen stamt zo’n
verzamelhandschrift waarvan de eerste liederen in het begin van de eeuw werden opgetekend en nog tot na 1650 met actuele gelegenheidszangen werden
aangevuld.
Liederen voor de Hollandse zending; Joannes Stalpart van der Wiele
Een bijzondere markt voor roomse liedboeken vormde, zoals gezegd, de in een
sfeer van illegaliteit werkende Hollandse missie. Het aantal priesters zou er
van tweehonderd tijdens het Bestand tegen 1650 oplopen tot vijfhonderd. (Ter
vergelijking: er stonden toen in de Republiek ruim vijftienhonderd predikanten, terwijl er ongeveer evenveel hervormde als katholieke gelovigen waren.)
Meer dan een vierde van deze kerkbedienaren behoorde op dat moment tot een
kloosterorde, onder wie een negentigtal jezuïeten, verdeeld over 57 ‘staties’.
Een monopoliepositie op het gebied van de liedboekenliteratuur bezat de orde evenwel niet. Vooral lokale wereldlijke priesters schreven en verzamelden
liederen, die zij meestal in Antwerpen lieten drukken. Ze verborgen hun afkomst en bedoelingen niet. De zeer op de ‘kunste der dichtinge’ gestelde
Salomon Theodotus (zie p. 300) vermeed met het oog op de verstaanbaarheid
alle vreemde woorden, ook de ‘Vlaemsche ende diergelijcke’. Rumoldus van
Medemblick, pastoor te Leiden, ondertekende zijn tijdens het Bestand viermaal gedrukte Niev liedt-boecxken met de naam Rumoldus Batavus. Hij was de
echte baanbreker van de in de zendingsliteratuur opvallendste liedsoort: de
heiligenliederen. Ze zouden het waarmerk worden van de productiefste roomse
liedboekschrijver ooit, de Hagenaar Joannes Stalpart van der Wiele, pastor in
Delft, Rotterdam en Schiedam. Met zijn Leuvense studiegenoot Rumoldus was
hij overigens zeer bevriend.
Met name in de zendingsgebieden werd de heiligenverering een belangrijke
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factor als expressie van de roomse identiteit. Alleen al tijdens het eerste kwart
van de eeuw waren in de katholieke gewesten bijna driehonderd hagiografische
werken verschenen. Ongeveer tegelijk met Batavus was de jezuïet Heribertus
Rosweyde (1569-1629) aangetreden, die in het Latijn en het Nederlands onvermoeibaar verzamelingen heiligenlevens publiceerde, gebaseerd op kritisch bronnenonderzoek. Hij werd de grondlegger van het weldra Europees vermaarde
genootschap voor wetenschappelijk hagiografisch onderzoek: de Bollandisten,
zo genoemd naar hun tweede founding father pater Jan Bolland. Rosweydes
Generaele legende der heylighen (1619, 1629), een bewerking van de Flos sanctorum
van de Spaanse jezuïet Ribadeneyra, en Het leven der H.H. maeghden (1626)
hebben mede het gezicht van de nieuwe heiligenliederen bepaald. Het genre
was geheel afgestemd op de versterking van de confessionele, intellectuele en
morele weerbaarheid van zijn gebruikers. Vaak door protestanten betwist en
bespot, werden de aloude roomse heiligen symbolen van de universele katholieke traditie, heroïsche voorbeelden van rechtzinnigheid en deugdzaam leven
met wie de gelovigen zich in de gemeenschap van de kerk geestelijk verbonden
voelden. In de liedbundels werd de door de Hervorming aangevallen volkse en
op wonderen gerichte devotie geweerd, ten voordele van op leer en deugd georiënteerde gezongen heiligenlevens. Al bij Rumoldus Batavus werden deze
teksten met het oog op het historische gelijk erudiet van noten voorzien. Martelaren, monniken en maagden stonden bovendien voor de waarden van hen
die dag na dag de roomse schuilkerk moesten torsen: de geplaagde pastores en
de talloze celibataire vrouwen die hen bijstonden, de geestelijke dochters die
‘kloppen’ werden genoemd. Ze werkten met eigen middelen in de armen- en
ziekenzorg, traden op als catechisten, lectuurverspreiders, zangeressen tijdens
de liturgie en andere godsdienstoefeningen. Het gezamenlijk zingen van deze
liederen compenseerde ten slotte de nagenoeg uit het publieke leven verbannen,
maar bij velen geliefde cultuur van bedevaarten en heiligenbeelden, een functie die ook de florerende Antwerpse prentjesindustrie (de ‘santjes’) vervulde.
Als lieddichter was Stalpart van der Wiele (1579-1630) een bijzondere verschijning. Telg van een Haagse katholieke patriciërsfamilie, studeerde hij in
Leuven, Leiden en Orléans, waar hij in 1598 licentiaat werd in de beide rechten,
hetzelfde jaar dat ook Grotius en Cats er afstudeerden. Na een bijzonder korte
carrière als advocaat voor het Hof van Holland en bij de Hoge Raad ging het
weer richting Leuven, maar nu voor de studie theologie. Daar moet hij onder
meer ook De Harduwijn hebben gekend. Na zijn priesterwijding haalde hij
het doctoraat in Rome, waar hij tot 1611 ten minste twee jaar heeft gewoond.
Hij verkeerde er in hoge kerkelijke milieus en nam deel aan het geestelijk-culturele leven van de priesters oratorianen, wat op zijn later werk een stempel
zou drukken. Men was er sterk gericht op het zendingswerk en cultiveerde er
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op hoog niveau het contrareformatorisch humanisme, met een voorkeur voor
christelijke archeologie, kerkgeschiedenis en de oude heiligen; het zingen van
meerstemmige motetten en lofzangen omkaderde de sessies.
Met zijn kleine duizend (!) liederen verspreid over drie bundels was Stalpart,
zoals gezegd, niet alleen de vruchtbaarste, maar ook een van de meest erudiete
en muzikaal veeleisende geestelijke lieddichters van de zeventiende eeuw. Net
als dat met Valerius en Revius het geval is, stamt zijn roem uit de negentiende
en twintigste eeuw, toen hij als vooraanstaand katholiek lyricus in de verzuilde canon van de nationale literatuur werd opgenomen. Ook al roemde Anna
Roemers hem als dichter van Gods ‘dapp’re Helden’, in zijn tijd was zijn succes
ook binnen het katholieke circuit vrij beperkt. Slechts een van zijn bundels
– juist die met de heiligenliederen – werd eenmaal herdrukt: het postuum verschenen Gulde-jaers feest-dagen of den schat der geestlycke lof-sangen (Antwerpen
1634, 1635²). Maar vanwege de moeilijkheid en de onbekendheid van de melodieën werd dit liedboek tien jaar later grondig herwerkt in ’t Ronde jaer (Antwerpen, 1644) van Cornelis Vermeulen, pastoor te Stompwijk. Hoewel gehavend
door andere, populairdere wijzen, tekstaanpassingen en dito verkortingen,
vond Stalparts bundel op deze wijze zijn tweede adem. Van deze sterk gemutileerde versie verschenen tot diep in de achttiende eeuw een dozijn herdrukken.
Stalparts eerste liedboek Gulde-iaer Ons Heeren Iesu Christi (’s-Hertogenbosch 1628) bevatte evangeliezangen op de zondagen van het jaar, met bijkomende uitleg en gebeden. De meer dan tweehonderd liederen van het postuum te
Leuven verschenen Extractum katholicum (1631) zijn van catechetische en (soms
fel) polemische aard.
Een bijzonder onderdeel van Stalparts liederen vormen de tachtig madrigalen
die aan Gulde-jaers feest-dagen zijn toegevoegd. Het betreft vergeestelijkingen
van amoureuze Italiaanse voorbeelden – met soms minimale tekstingrepen à
la De Harduwijn – die vier- of vijfstemmig konden worden uitgevoerd. Zulke
uitvoeringen waren in de klopjesgemeenschap van het Delftse begijnhof echte
koorevenementen. Ook de zondagsliederen waren bedoeld om meerstemmig te
worden uitgevoerd; deze bundel verscheen overigens in de vorm van verschillende stemboeken. Toch zijn alle liederen van de dichter zonder uitzondering
contrafacten, waarvan de wijskeuze een grote muzikale cultuur openbaart:
naast (vaak Italiaanse) polyfonische modellen en Franse airs de cour gebruikt
Stalpart een brede waaier van melodieën uit de Nederlandse geestelijke en
wereldlijke liedboeken (Bredero, Hooft, Starter). Opmerkelijk in dit verband
is de – misschien – met Stalpart concurrerende jezuïetenbundel Den gheestelijcken nachtegael (Antwerpen 1634) van de in Rotterdam gestationeerde
Vlaming Petrus Maillart. Het boek brengt niet alleen een uitgebreide reeks
nieuwe heiligenliederen, hoofdzakelijk maagdenliederen volgens de erudiet-

De herleving van de mystieke literatuur in het Zuiden
Al omstreeks de eeuwwisseling manifesteerde zich in de Spaanse Nederlanden
een herleving van de mystiek. Onder de kloosterlingen was ze vrij algemeen,
maar ze trad toch vooral aan het licht bij de paters kapucijnen. De literaire
neerslag van de beweging dateert in hoofdzaak uit de jaren twintig en dertig
en is voornamelijk te vinden in liedboeken, emblematabundels en prozatraktaten. Belangrijke teksten uit het eigen Middelnederlandse erfgoed, zoals Ruusbroec, Herp, de geschriften die traditioneel aan Tauler werden toegeschreven
en de Evangelische peerle, ging men bovendien met vlijt hertalen en uitgeven.
Ook recentere buitenlandse auteurs waren het voorwerp van vertalingen en
commentaren, onder meer de Spanjaarden Theresia van Ávila en Juan de la
Cruz en de zeer invloedrijke Brits-Franse kapucijn Benoît de Canfeld († 1610),
wiens door velen gewantrouwde La règle de perfection (Regel der volmaaktheid) onder de devoten nagenoeg de status van een cultboek bereikte.
De kapucijnen waren een in Italië ontstane aftakking van de franciscanen
(1528). Vrijwel onmiddellijk na de herovering van de stad in 1585 waren ze in
Antwerpen neergestreken. Hun strenge levenswijze, gebaseerd op contemplatie en radicale beleving van de armoede, maakte grote indruk. Ze richtten zich
vanuit hun kleine en bescheiden kloosters bij voorkeur tot de gewone mensen
via prediking, zieken- en armenzorg. Vrijwel meteen lieten zich onder de broeders van de ‘provincia Belgica’ spanningen gevoelen over groepjes die zich extatisch door de Brabantse en Rijnlandse mystieke schrijvers lieten bezielen.
Zelfs Hadewijch was hun niet onbekend. Uit angst voor ketterse, spiritualistische avonturen werd de lectuur van Tauler, Ruusbroec en Herp (als een echte
zonde) verboden of streng beregeld. Met enkele oude Spaanse bekenden van
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humanistische methode, maar richt zich eveneens tot ‘Sangers ende toehoorders’ en maakt gebruik van ingewikkelde Italiaanse balletti-melodieën. Alles
wijst erop dat met de bloei van de geestelijke liedboeken in de Hollandse zending ook veel artistieke zorg gepaard ging.
Ook het andere, vroegere werk van Stalpart hield nauw verband met de lokale heiligenverering. Hemelryck en Evangelische schat, beide uit 1621, illustreren een kerkelijk leerstuk uitgelegd aan de hand van een heiligenleven, verteld
in beeldrijke en goedlopende alexandrijnen. Dat betrof achtereenvolgens de
martelaren Adrianus, patroon van Delft en Laurentius, patroon van Rotterdam.
In Vrouwelick cieraet van Sint’ Agnes versmaedt (1622) treedt de in Utrecht
vereerde Romeinse maagd op als het antimodel van de vrouwelijke modezucht. Het op populaire toon gestelde prozawerk Roomsche reijs (1624) bepleit
in de vorm van een dialoog tussen een katholiek en een protestant de bedevaarten en de verering van heiligen.
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Theresia van Ávila die op dat ogenblik in de Zuidelijke Nederlanden verbleven, kwam het in de eerste jaren van het Bestand zelfs tot een kleine clash. De
Nederlandse mystieke traditie en het sterk daarbij aanleunende boek van
Canfeld werden in deze omgeving apocalyptisch beschreven als ‘de rode draak
van het atheïsme’, met uitdrukkelijke verwijzingen naar heterodoxe bewegingen als die van de Spaanse Alumbrados (geïllumineerden) en verlichte dopers.
Toen kerk én hof het nieuwe mystieke elan voor de contrareformatie terugwonnen en toen in november 1622 in Groenendaal het vereerde stoffelijk overschot van Ruusbroec werd opgegraven met het oog op een heiligverklaring
– Stalpart zou over hem een lied dichten – was de hemel min of meer opgeklaard. Met het mystiek reveil ging een grote publicistische activiteit gepaard.
Maar het wantrouwen zou nooit verdwijnen.
In de literaire vertolkingen van het mystieke leven hebben deze discussies
menig spoor nagelaten. Opvallend was daarbij de aandacht voor het mystieke
taalgebruik, waarvan de specificiteit angstvallig werd verdedigd met steeds
weer dezelfde argumenten. Zo bepleitte de kapucijn Lucas van Mechelen in de
voorrede op zijn eerste mystieke liedbundel, Den bliiden requiem (1631), de
mystieke ‘maniere van spreken’ op basis van de stijldeugden en het decorum:
ze moest ‘claer ende vloedich’ zijn, ‘de termijnen [bewoordingen] volghens den
eysch van de materie’. Deze materie, zegt hij, is de ‘mystike Theologie’ en die
gebruikt een eigen, ongewone taal die minder met ‘speculatie’ heeft te maken
dan met ‘hervarentheydt’, minder met argumenteren en betogen dan met
‘smaken ende ghevoelen’. Het ging in dergelijke pleidooien uiteindelijk meer
over het bestaansrecht van een manier van spreken dan om de problematiek
van de zegbaarheid van de mystieke godservaringen zelf. Dat de erftaal van de
Middelnederlandse mystiek op deze manier werd blootgesteld aan een soort
emotionele inflatie, zou vooral tot uiting komen in de religieuze vrouwenteksten uit de tweede helft van de eeuw, waarin de liederen van pater Lucas
overigens met graagte werden gezongen en nagevolgd. Een andere kapucijn,
Marcellianus van Brugge, die in de vroege jaren twintig het beroemde erotisch-mystieke gedicht van Juan de la Cruz En una noche oscura (In een duistere nacht) enigszins in de ‘vaktaal’ van de Nederlandse mystici omdichtte,
voegde aan het Spaanse origineel nog de volgende strofe toe:
O sielkens die mij quelen* siet
Anhorende mijn vremde tale,
verwondert u maer oordeelt niet
voor ghij ghevoelt de selve quale,
Want niemand eer hij hier is binnen
en weet wat is te recht te minnen.

*lijden door de minne
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Ervaring en emotie bieden de basis voor een begrip van de taal. Andere broeders waren veel voorzichtiger. De Waal Constantin de Barbençon wilde in zijn
Les secrets sentiers de l’amour divin (Geheime paden van de goddelijke liefde,
1623) zelfs geen beeldspraak gebruiken, terwijl de gerespecteerde traktatenschrijver Joannes Evangelista van ’s-Hertogenbosch de ‘hooghe woorden en
subtijle redenen’ met vooral eenvoudige gelijkenissen verkoos te verhelderen.
Pastoor Michiel Zachmoorter uit Gent wijdde in zijn prozaboek Bruydegoms
beddeken (1623) drie hoofdstukken aan de mystieke taal. Ook in de Nederlandse
vertalingen van Canfelds Regel stonden bij de aanvang van het hooggestemde
derde deel terminologische toelichtingen. Een niet onbelangrijke factor van
deze communicatieve zorg was, naar de woorden van Zachmoorter en van de
vertaler van Taulers Sermoenen (1647) Joannes de Lixbona, ‘het eenvoudighe
vrouwvolck’. De mystieke literatuur vond inderdaad een grote aanhang bij de
in de wereld levende geestelijke dochters en in de begijnhoven. De kapucijnen
traden trouwens op als de behoeders van de erfenis van de in Roermond en
’s-Hertogenbosch werkzame priester Pelgrum Pullen (1520-1608). Die had tientallen mystieke geschriften in handschrift nagelaten, waaronder een fascinerend
nachtelijk interview met de Gentse begijn Claesinne van Nieuwlandt (1587). Hij
had herhaaldelijk last met een verregaande verering door zijn biechtelingen.
Geheel in deze begijnhofcultuur en de wereld van de vrouwenmystiek situeerden zich de liedbundels van pater Lucas (Gomez) van Mechelen (1595 of
1596-1652), van joods-Portugese afkomst en als kapucijn opgeleid door de
voornoemde Marcellianus van Brugge. De uitgave van zijn Boeck der gheestelijcke sanghen werd bekostigd door een Mechelse begijn van wie hij de geestelijke directeur was. Voor het eerste deel, Den bliiden requiem (1631), werden
kosten noch moeite gespaard. Bij de liederen werd tweestemmige muziek afgedrukt, speciaal gecomponeerd door zijn jonge confrater Tiburtius van Brussel;
degenen die niet in staat waren de nieuwe muziek te lezen, konden nog terecht
bij wijsopgaven. Het tweede deel, Het cloosterken der gheestelycke verryssenisse
(1639), kwam pas uit net voordat het privilegie verliep. Den droeven alleluia
verscheen postuum in 1674. Naast deze verzameling van 275 lange liederen, zijn
er nog enkele tientallen andere bewaard in handschriften en latere bundels, zoals Den seraphynschen nachtegael (1684). Lucas bleef, zoals gezegd, in het milieu
een geliefd dichter. In 1688 werden de drie bundels nog eens gezamenlijk mét de
muziek van Tiburtius gepubliceerd door de katholieke Amsterdamse uitgever
Jan Stichter. Daarbij had deze – getuige de opname van een gedicht van Jan
Luyken als bladvulling – niet alleen een rooms publiek op het oog. Lucas’ mystiek – en dat is al hoorbaar in de paradoxale titels – kan men omschrijven als
een mystiek van het sterven, waarbij de radicaalste zelfverloochening en de
verrukking van het zelfverlies voortdurend samengaan. De grote thema’s zijn

de vernieting, de armoede en de afgescheidenheid, waarin de ziel uiteindelijk
de vereniging met God ervaart:
Wegh was sy heel, sy was verloren,
S’en vondt gheen wesen meer,
Alleen quam haer te voren
Dat overwesen van den Heer.
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De liederen bespelen intens de schema’s en het woordgebruik van de eigen
Brabantse en Rijnlandse traditie, de Spaanse mystici en vooral Canfeld. Ze zijn
– en dat is nieuw in het genre – georganiseerd in een verhalende allegorischdidactische structuur, over het mystieke leven. Ze konden als een vervolgverslag over de mystieke opgang worden gelezen. Een gelijksoortig fenomeen had
zich inmiddels al voorgedaan in de religieuze emblematiek (zie hierna).
Een direct getuigenis van het onder meer door Lucas van Mechelen gestimuleerde mystieke reveil in begijnenwereld zijn de tot voor kort onopgemerkte
liederen van ene zuster M.v.P. Haar bundel Den vrolycken op-ganck der ziele in
Godt, in 1649 gedrukt in Antwerpen, prijst in vaak mystiek gekleurde bewoordingen het onthechte begijnenleven aan en richt zich exclusief tot een vrouwelijk publiek.
Enkele auteurs die zich vooral als gedreven vertalers en uitgevers van mystieke teksten voor de beweging inzetten, schreven ook geestelijke liedbundels.
Deze betroffen, anders dan bij Lucas van Mechelen, niet direct de mystiek, maar
sloegen toch een emotioneel-bevindelijke toon aan. Van de kapucijn Gabriël
van Antwerpen, editeur van Ruusbroecs t’Cieraet der gheestelycker bruyloft
(1624) en vertaler van de pseudo-Tauler-tekst Naer-volginghe des armen leven
Christi (1631; uitgave 1647) verscheen in 1648 bij de Antwerpse muziekdrukkerij Phalesius De gheestelijcke tortel-duyve, met tweestemmige muzieknotatie
van weer Tiburtius van Brussel. Het titelbeeld slaat (traditioneel) op klachten
van de naar God smachtende, zichzelf aanklagende boetende ziel. De bijbels
gekleurde liederen doen zwaarmoedig aan en werden later als religieus pessimisme getaxeerd. Het leven is één kruis: ‘Den cruys wint waeyt uyt alle gaeten.’
De droefheid brengt heil. Een van de liederen is curieus genoeg stilzwijgend
overgenomen uit Bredero’s Groot lied-boeck, een vroom gezang dat al voorkwam in diens spel van de Stommen ridder (1618) als zang van twee ‘Turkse jagerinnetjes’. Broeder Gabriël was tevens een bewonderaar van Hoofts Histooriën,
waarover hij vanuit Leuven vriendelijk met de drost correspondeerde. Ook
Leuvens nieuws werd besproken, zoals het overlijden van Puteanus, door Hooft
de ‘Brabantse zonne’ genoemd (1646). Een soort tegenbeeld van de Tortel-duyve vormde het haast tien jaar oudere en veel succesvollere Hemelsch nachte-

Embleemboeken: lering, vroomheid en vermaak
In de volkstaal werden veel minder religieuze embleemboeken gepubliceerd
dan liedbundels. Wellicht zijn het vooral de kosten geweest die aanvankelijk
de gebruikmaking van emblemata voor de religieuze didactiek en beleving wat
hebben afgeremd. Het ging bovendien om een geleerd genre van Neolatijnse
oorsprong, dat baadde in een humanistische cultuur en vergeleken met het lied
niet zo toegankelijk was voor de gewone gelovige.
Cats was, in het derde deel van zijn Silenus (1618), de eerste geweest die in
het Noorden op grote schaal godsdienstige emblemata schreef en daarmee een
breed publiek poogde te bereiken. De trendgevoelige Zacharias Heyns volgde
hem zeven jaar later met een serie van vijfentwintig geleerde christelijke zinnebeelden met Nederlandse en Franse gedichten en prozacommentaren in de
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gaelke (1639) van de Tauler-vertaler Joannes de Lixbona, dominicaan, dat in een
viertal drukken steeds werd uitgebreid. Hier is de geestelijke vreugde dominant. Van de taalijveraar en anticalvinistische publicist Willem Bolognino, kanunnik aan de Antwerpse kathedraal, verscheen in 1645 Den gheestelycken
leeu-wercker (Leeuwerik). Op het eerste gezicht gaat het om een typisch contrareformatorische bundel van polemische en belerende strekking, voornamelijk bestemd voor de jeugd. Het boek bevat overigens liederen uit een toneelspel
dat Bolognino, toen nog pastoor, door de jongens en meisjes van de Antwerpse
Sint-Jorisparochie had laten opvoeren. Het spel van Dorothea, maeghet ende
martelersse (1641) liet hij zelfs drukken. Opvallend in de zangbundel zijn de
kerstliederen, waarvan de religieuze emotionaliteit is verbonden met lichamelijke gewaarwordingen. Het boek bevat tevens een ruime afdeling heiligenliederen, veel eenvoudiger en volkser dan die van Stalpart. Opmerkelijk is dat de
auteur in 1657 een vertaling van de Canciones van San Juan de la Cruz als vermeerdering van de Leeu-wercker zou publiceren (Den verholen minnensanck).
Hij bewerkte hiervoor de in 1637 verschenen versvertalingen van de karmeliet
Antonius a Jesu, zoon van de bekende Brusselse drukker Hubert Velpius. Deze
gang van zaken illustreert op zijn beurt de mystieke invasie in de stichtelijkbelerende liedboeken. Net als Gabriël van Antwerpen had Bologino een bredere
taalkundige en literaire belangstelling. Van zijn hand zou ook een boekje over
de spelling verschijnen, Ni’uwe noodeliicke ortographie (1657).
Een ander signaal van mystieke inkleuring – hier in het domein van de lokale
devotie – bieden de twee delen van het anonieme gebeden- en liederenboek
De gheestelycke vryagie (1624-1626), een Brusselse titel die verband houdt met
de Mariaverering in de Finisterrae-kerk aldaar en kennelijk uit het milieu van
de begijnen stamt. Deel twee is helemaal aan hen gewijd. Het gebruik van emblemen in het boek haakte in op een nieuwe trend.
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moedertaal, volgepropt met citaten in het Latijn of het Frans. Daarbij putte hij
tevens uit moderne (ook Nederlandse) auteurs, wat erop wijst dat zijn prozastukken gedeeltelijk ook de vrucht waren van eigen lectuur (Emblemata. Emblemes chrestiennes, Rotterdam 1625). Hetzelfde kan worden gezegd van Heyns’
eveneens zinnebeeldige Weg-wyser ter salicheyt (Zwolle 1629). Het vertoog
van dit boek ontwikkelt zich rond een op een Duits voorbeeld geïnspireerde
allegorische wegenkaart naar het Beloofde Land en de hel; van de lokaliteiten
van deugd en ondeugd worden zinnebeeldige stadswapens afgebeeld en toegelicht. In deze schilden komen duidelijk elementen naar voren uit de bundel
van 1625. Het eerste echt confessioneel georiënteerde gereformeerde embleemboek – met opvallende politiek-vaderlandse accenten – kwam pas uit in 1631:
Emblemata sacra (z.pl.) van B(artholomaeus) H(ulsius) maakt gebruik van platen uit een moraalfilosofische Latijnse embleembundel van de Heidelbergse humanist Wilhelm Julius Zincgref en zijn opgedragen aan de Nederlandse gemeente
in Londen. De predikant-dichter was naar de Engelse hoofdstad beroepen,
maar had het aanbod niet kunnen aannemen. Deze eenmalige publicatie heeft
overigens nauwelijks sporen nagelaten. Over Coloms emblematisering van
Camphuysens liedbundel hadden we het al (zie p. 469).
Na de bijzonder productieve Jan David was het in het Zuiden op emblematisch gebied nogal stil geworden. Een meertalige onderneming als de Amoris
divini emblemata (Emblemen van de goddelijke liefde, 1615) van Vaenius (zie
p. 274) was een mede door het hof gestimuleerd initiatief, hoofdzakelijk gedragen door leken, waarvan het succes niet uit de drukgeschiedenis valt af te
leiden: een tweede uitgave verscheen pas in 1660. Maar vanaf de jaren twintig
zouden voornamelijk, maar niet uitsluitend, de jezuïeten het door Vaenius gelanceerde genre van de religieuze liefdesemblematiek volop in gebruik nemen.
Verscheidene factoren hebben daarbij een rol gespeeld. Weer bood zich hier
de gelegenheid aan om een werelds genre en in het bijzonder dat van de galante
amoureuze emblematiek te vergeestelijken. Het compliment waarmee Vondel
– dacht hij daarbij spelenderwijs aan de naam Heinsius? – de christelijke
Emblemata van Zacharias Heyns inleidde, past eigenlijk nog beter bij de ZuidNederlandse jezuïetenemblematiek. Deze bood inderdaad
Gheen beelden, die ’t gemoed aenprickelen tot min,
En ’t Godloos Outer voen* van Venus de Goddin,
Maer ons gedachtenis van d’ydelheyt ontwarren,
En voeren onse Gheest verr’ boven alle Starren,
Tot dat hy ’t Hemels smaect, geliic hy Hemelsch is,
En swijmt* na Godes aerd en zijn geliickenis...

*altaar sieren

*overeenstemt met
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Dat deze bundels eerst in het Latijn verschenen, had zeker niet alleen met een
grotere afzet te maken. De boekjes sloten aan bij de in het jezuïeten- en augustijner onderwijs geliefde Latijnse oefeningen in het dichten en embleemschrijven; ze waren er de vrome variant van. De emotioneel-religieuze gedichten van
Herman Hugo’s weldra in geheel Europa beroemde Pia desideria (Vrome wensen; Antwerpen 1624-1628) vertonen bijvoorbeeld nog schoolse mythologische
sier. Typus mundi (Het beeld van de wereld; Antwerpen 1627) is de neerslag van
een oefening van de laatstejaars van het Antwerps college. Via vitae aeternae (Weg
van het eeuwig leven; Antwerpen 1620) van de invloedrijke jezuïetenprovinciaal
Antonius Sucquet beoogde geestelijke roepingen onder de beste leerlingen,
wat een open doelstelling was van de colleges. Niet in de laatste plaats wilde het
werk een gids zijn voor jezuïetennovicen; de prenten leiden er de meditaties
die uitgebouwd zijn op de ontwikkeling van het geestelijk leven. De titelplaat
van Zacharias Heyns’ Weg-wyser is overigens duidelijk een navolging van die van
Sucquets ‘Weg’. Nog meer dan de liedboeken zouden de devote Zuid-Nederlandse embleembundels hun plaats vinden in een pragmatisch oecumenisch
circuit.
De meeste ervan werden trouwens vrijwel meteen ook in de beide landstalen gedrukt. De dienstdoende vertaler voor het genre was pater Gerardus
van Zoest. Zijn vertaling van Sucquet haalde voor 1650 niet minder dan zeven
drukken! Voor de Nederlandse versie van de zeker ook literaire ambities koesterende Pia desideria werd echter, met de uitdrukkelijke goedkeuring van Hugo,
een beroep gedaan op een gerenommeerd dichter: pastoor De Harduwijn. Dat
de vrome Latijnse bundel inderdaad ook als een literaire uiting werd beschouwd,
bewijst zijn beoordeling door de Romeinse oversten: ze leverden aanvankelijk
kritiek op het vers en de stijl- en woordkeuze. De gedichten in De Harduwijns
Goddelycke wenschen (Antwerpen 1629) zijn soms meer vrije (en sierlijke) bewerkingen dan vertalingen. In het boek zijn de koperetsen van 1624 opgenomen, terwijl voor de een jaar vroeger verschenen Antwerpse herdruk van de
Latijnse tekst al nieuwe houtsneden werden gebruikt. De Brabantse bewerking
liet vrij vlug sporen na in de Noord-Nederlandse literatuur. De katholieke Jan
Harmens Krul zou zich door De Harduwijns verzen laten inspireren in zijn
Christelycke offerande (Amsterdam 1640), een geestelijke gids met gedichten en
liederen voor klopjes. De titel duidt op het offer der maagdelijkheid.
Hugo’s boek was in menig opzicht zeer vernieuwend: het bracht, nog nadrukkelijker dan Vaenius, emblemen in een mystieke samenhang. De gedichten
waren bovendien lyrisch: een didactisch genre werd een medium voor religieuze expressie. De springerigheid van de profane amoureuze emblematiek, die
er vooral op gericht was de rijkdom en de verscheidenheid van de grillige peripetieën der liefde weer te geven, moest wijken voor een strikte driedeling van

telkens vijftien emblemen die achtereenvolgens de ‘leetbetuygende versuchtinghen’, de ‘wenschen’ en de ‘versuchtinghen der Godt-minnende siele’ vertolken. Het verband met de aloude indeling van de mystieke opgang in het werkende, beschouwende en verenigende leven is duidelijk. Deze eenheid sprak zich
vooral uit in de plaatjes. Die waren het werk van een tegen het einde van het Bestand naar Brabant uitgeweken Fries, Boetius a Bolswert (Boete van Bolsward).
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De impact van een illustrator: Boetius a Bolswert
Boetius a Bolswert ontwierp niet alleen de illustraties voor Hugo’s geestelijk
verzenboek, maar onder meer ook die voor het emblematisch meditatieboek
van Sucquet en de bundel hartsemblemen van de lieddichter en prior van de
benedictijner abdij van Affligem, Benedictus van Haeften (Schola cordis, Antwerpen 1629). In de eerste uitgaven van deze boeken wordt zijn naam telkens
uitdrukkelijk op de titelpagina vermeld. ‘Vulgavit’ staat er een paar keer, wat
zoveel betekent als ‘in het licht gebracht door’. Bolswert gaf aan het nieuwe
genre een gezicht, letterlijk en figuurlijk. De platen in de Pia desideria beelden
aspecten uit van het geestelijk avontuur van een duo: anima of de ziel (een
vrouwelijke figuur) en amor divinus of de goddelijke liefde (een gevleugeld
engelachtig wezen met aureool). Dat verstrekt aan de bundel een soort narratieve coherentie. Opmerkelijker nog is de manier waarop de kunstenaar
Hugo’s bijbelse motto’s (voornamelijk genomen uit de Psalmen, het Hooglied
of Job) in de plaatjes telkens letterlijk visualiseert. Anima is letterlijk opgesloten in een menselijk karkas. Zo wordt een vers uit de Romeinenbrief verbeeld
(7:24): ‘Wie zal mij bevrijden van dit lichaam des doods?’ Het gaat niet meer
om klassieke emblemataprenten waarvan de diepere betekenis moet worden
onthuld, maar om directe, nagenoeg letterlijke uitbeeldingen, die alleen maar
betekenen wat ze tonen en op deze wijze mede de affectieve toon van de ge-

Uit de avonturen van twee zusjes: Willemynken pakt een stier aan, bedriegt een waardin,
begeeft zich voor het geld aan toverij, krijgt als

klappei haar loon van een ooievaar (klapper)
en wil hoger klimmen dan haar zusje tot ze in
de afgrond tuimelt. Het toilet van Duyfken bij

Willemijnken: A! Suster [...] daer sien ick die jonghe bocken, die geytkens inde
klaveren hippelen ende danssen; daer moet ick eens by gaen.
Duyfken: Suster, ’t en is immers niet gheraden dat wy onsen tijdt verliesen, met
sulck danssen ende hippelen der geyten te sien. Wy zullen al andere dans-feesten
by onsen beminden vinden. Ach! mijnen beminden, mijnen uytverkoren schat!
[...] als ick op uwe dans-feesten peyse, op de dans-feesten der dochters van
Jerusalem, och hoe danst dan mijn herte!

Op deze manier manifesteert het boek zich als het eerste stripverhaal of zelfs
de eerste amoureuze beeldroman in de Nederlandse literatuur, maar dan een

haar aankomst in de stad van haar geliefde;
deze ontvangt haar als zijn bruid aan het hof.
(Gravures van Boetius a Bolswert).
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dichten vertolken. Hoezeer Bolswert het succes van de jezuïet heeft bewerkstelligd, bewijzen de vele bewerkingen in vele talen die nu nog vaak voor vertalingen van Hugo’s teksten doorgaan, maar waarin zich rond de plaatjes steeds
weer nieuwe gebedslyriek heeft gevlochten.
Als een soort spin-off van de Pia desideria bedacht Bolswert overigens zelf
een uiterst merkwaardig religieus meisjesboek, dat de avonturen beschrijft
van twee zusjes onderweg naar hun bruidegom: Duyfkens ende Willemynkens
pelgrimagie tot haren beminden binnen Ierusalem, haerlieder teghenspoet, belet
ende eynde, met sin-spelende beelden (Antwerpen 1627). ‘Geestelijk én geestig,’
luidt het in de achterin afgedrukte kerkelijke goedkeuring. Deugd (Duyfken)
en ondeugd (Willemynken met haar symbolische naam) worden als contrasten uitgebeeld: in het eerste geval in de gevoelstaal van het Hooglied – zij zal
haar bruidegom in Jerusalem bereiken –, in het tweede geval via de lichtzinnige
dwaasheden en kinderachtige strapatsen van een eigenwijs en brutaal juffertje, dat uiteindelijk fataal in een afgrond valt. De platen vertonen de tocht van
de meisjes; in de teksten komen ze in dialogen aan het woord:
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van geestelijk allooi. De telkens aan de hoofdstukjes toegevoegde geestelijke
uitleg beperkt zich overigens tot een bondige samenspraak tussen een ‘ondersoecker’ en een ‘verclaerder’.
Met zijn meisjesboek is Boetius a Bolswert – als we aannemen dat hij ondanks het Brabants karakter van de taal ook de auteur is van de teksten – de
eerste geweest die het genre van de affectief gekleurde geestelijke Neolatijnse
embleemboeken en aanverwanten heeft gepopulariseerd. Niet alleen op die
manier was hij een voorloper van Poirters. Hij beleefde kennelijk genoegen
aan de taal en de luimige realistische beschrijving van allerlei kleurige gebeurtenissen zoals kermissen, boerentafereeltjes en scheldpartijen. Opmerkelijk
ook is Duyfkens veroordeling van het geaffecteerde verfranste Nederlands van
Willemynken. Net zoals bij Roemer Visscher en Camphuysen verkrijgt het
zuivere, eenvoudige en bondige Nederlands op deze manier een waarmerk
van deugdzaamheid. Het boek kende tot in de negentiende eeuw ten minste
drieëntwintig edities, waarvan meer dan de helft in het Noorden. De Bruggeling Prosper de Vinck zette het in 1641 breedvoerig op rijm met een versterking
van de moralisatie. De Franse en Duitse vertalingen zijn flets. Bilderdijk was
als knaap zo door Bolswerts boek geboeid dat hij in zijn exemplaar aan elk
hoofdstuk nieuwe tekeningen toevoegde.
De wereld ontmaskeren: Adriaan Poirters
In de jaren dertig valt de productie van nieuwe religieuze embleemboeken stil.
Herdrukken en vertalingen voorzagen de markt blijkbaar in voldoende mate.
Een wending naar de moreel-maatschappelijke emblematiek betekenden de
Nederlandse versies van Latijnse bundels van de Brugse kanunnik Antonius a
Burgundia met genoeglijke plaatjes naar de door Vondel geprezen Abraham
van Diepenbeek. De eerste, Ghebreken der tonghe ende middelen om die te verbeteren (Antwerpen 1631) is een catsiaans aandoende bewerking van Linguae
vitia et remedia, een bundeling die onmiskenbaar is geïnspireerd door Erasmus’
beroemde essay over de ondeugden van de tong (1525). De Nederlandse verzen
zijn waarschijnlijk vervaardigd door hun drukker Jan Cnobbaert, die ook al
voor de Typus mundi de gedichten in de moedertaal had bezorgd. Al even
catsiaans zijn de toon en de verzen van Des werelts proef-steen (Antwerpen
1643) van de Brugse begijnhofpastoor Pieter Geschier, door uitgeefster weduwe
Cnobbaert aangekondigd als een ‘verlichting’ – en dat connoteert zowel toelichting als opluistering – van Bourgoignes in Latijns proza gestelde bundel
Mundi lapis lydius (1639). De emblemen staan in het teken van de ontmaskering
van de menselijke ijdelheid zoals die tot uiting komt in waarden als vaderland,
huizen, schilderijen (met vermelding van meesters als Floris en Rubens), boeken, conversatie, enzovoort. Deze ontmaskeringspedagogie loopt kort vooruit
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op de nieuwe jezuïetenemblematiek. Als oud-leerling en enige tijd lid van de orde
had Bourgoigne overigens uitstekende relaties met de paters. De Neolatijnse
jezuïetendichter Jacobus Wallius zou de tweede editie van de Linguae vitia (1652)
als een publiek banket verwelkomen.
Met Het masker van de wereldt afghetrocken betrad de jezuïet Adriaan
Poirters (Oisterwijk 1605-Mechelen 1674), de meest gelezen Zuid-Nederlandse
schrijver tot Conscience, in de volkstaal definitief deze nieuwe weg van het
genre. Met ruime gebruikmaking van het proza richtte hij zich nu tot een breder publiek via hekelende zedenverbetering vanuit een religieuze optiek.
Daarbij ging de aandacht niet langer alleen uit naar exclusief religieuze levensvormen, maar ook naar het gezin, het huwelijk, de opvoeding en vooral
de ijdelheden van het werelds bedrijf. Cats en zijn navolgers hadden – de teksten bewijzen het – duidelijk effect gesorteerd. Toch is het in twee eeuwen
meer dan vijftigmaal herdrukte Masker echt een product van de ‘literaire’ jezuietenpastoraal.
Poirters, die in het college van ’s-Hertogenbosch de later zo befaamde Neolatijnse dichter Sidronius Hosschius als retoricaleraar had gehad, debuteerde
blijkbaar vrij laat. In 1638 – hij was toen al dertien jaar in de orde getreden –
verschenen anoniem twee pamfletdichten op de nederlagen van de Hollanders in Kalloo en hun Franse bondgenoten in Sint-Omaars: geestige kibbelpartijen, vol aanstekelijk leedvermaak. De dichter was op dat ogenblik voor
een korte tijd werkzaam als aalmoezenier bij de vloot in Duinkerken en op die
manier dichter bij de oorlog betrokken. Zijn talent werd opgemerkt en hij
werd aangezocht om de Nederlandse verzen te schrijven voor de Afbeeldinghe
van d’eerste eeuwe der Societeyt Jesu, de Nederlandse versie van de monumentale, haast duizend pagina’s tellende, prachtig uitgevoerde en geleerde historieen emblematabundel Imago primi saeculi (Antwerpen 1640, 126 emblemata),
waarmee de Vlaamse jezuïeten dankbaar op het honderdjarig bestaan van hun
orde terugblikten en waaraan zich niet alleen een beroemdheid als Blaise Pascal
mateloos zou ergeren. De gedichten van de tot zevenhonderd bladzijden en
honderdvier emblemen gereduceerde Afbeeldinghe hebben met hun Latijnse
voorbeelden alleen het onderwerp gemeen. Voor de prozacommentaren werd
een beroep gedaan op pater Laurens Uwens. Poirters zou zich pas later als prozaïst bewijzen. Maar zijn faam als dichter was nu voorgoed gevestigd. Met zijn
gemoedelijke en bevattelijke verzen, die qua maat en stijl duidelijk aan Cats
herinnerden, zou hij voor zijn confraters de Nederlandse evenknie worden van
de geleerde Neolatijnse poëten van Imago: zijn leermeester Hosschius en diens
vriend Jacobus Wallius. Toen de orde hem in Roermond van het onderwijs
definitief naar de kansel en de zielzorg oriënteerde, bleef hij zich met de ‘wel
bevallende rymkens, die hij tusschen syn sermoenen soetelyck dede vloeyen’
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als dichter manifesteren. Naderhand ging hij zijn preken en onderricht in emblematisch geordende essays gieten.
Het eerste boek, de Ydelheyt des werelts, verscheen in 1645 bij de weduwe van
Jan Cnobbaert te Antwerpen. Het was meteen een voltreffer. Poirters kon een
keuze maken uit de kopergravures van de collegeleerlingenbundel Typus
mundi, die Cnobbaert tweemaal had uitgegeven (1627, 1630) en in het bezit van
de drukkerij waren gebleven. Deze plaatjes, vernuftig uitgewerkt rond aard- en
andere bollen ter illustratie van de gevaren van de wereld, waren – als ze er niet
de directe aanleiding toe gaven – in elk geval uiterst geschikt voor Poirters’ onderwerp. Het procedé was bovendien goedkoop. Op de embleemgedichten volgt
telkens een prozastuk in de vorm van een aanspraak. De adressaat van de teksten
is de ‘godminnende ziel’, Philothea genaamd. Op deze wijze ontstaat – overigens
dikwijls zeer terecht – de indruk dat Poirters vrouwelijke lezers op het oog
had. Maar hij richt zich, zoals men dat in een sermoen placht te doen, ook tot
verschillende andere groepen in zijn publiek. De embleemprent bepaalt niet
langer de ontwikkeling van het vertoog, ze is er de inzet of de gevatte illustratie
van. Aan het eind zijn enkele liederen toegevoegd, zoals het bekende ‘Van Jezus
en Sint Janneken’, een treffende verbale versie van de puttoachtige fantasieën
waarmee, in het spoor van de vrome liefdesemblematiek, toen ook de beeldende
kunsten godsdienstige onderwerpen via sentiment en vertedering populariseerden:
Van Jezus en sint Janneken
Die spelden* met een lammeken
Al in dat groen gheklavert landt,
Met een pap-schoteltjen in hun handt.
Die witte, vette voetjens die waren bloot,
Hun lippekens als corael soo root,
De soete vette praterkens
Die saten by de waterkens.

*speelden

Het overigens slordig geproduceerde boek was na een maand uitverkocht. Zeer
tot Poirters’ verbazing. Nog binnen het jaar verscheen onder druk van de firma
Cnobbaert een tweede uitgave, toen de dichter eigenlijk al bezig was Ydelheyt
tot een nieuw boek om te werken. Het masker van de wereldt afghetrocken
(1646) vertoonde een ware gedaanteverandering: een nogal luxueuze kwarto,
twintig nieuwe prenten van Frederik Bouttats, grondig gewijzigde gedichten,
het proza met voornamelijk verhalen vermeerderd. Uit het lezersbericht blijkt
de zorg van de auteur om een evenwicht te vinden tussen zijn kennelijk door
de lezers zeer op prijs gestelde geestige hekeling van de wereld en zijn rol als
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geestelijk auteur; zijn bevattelijke volkse stijl situeert hij bescheiden ‘aan de
voet van de zangberg’. Het succes was navenant. Al in 1649 kwam er een zesde,
herziene druk uit, waarin het boek nagenoeg zijn definitieve inhoud kreeg.
Nieuw zijn de aan elk essay toegevoegde ‘toemaatjes’ en ‘bijworpjes’, die het boek
een bijkomende amusementswaarde geven. Ze bestaan uit moppen, anekdoten,
raadsels, rijmpjes, spreekwoorden en gezegden, die meestal weinig of niets
met het voorgaande te maken hebben. Naar eigen zeggen ontleent Poirters deze
werkwijze aan Seneca’s brieven aan Lucilius. Ontspannend bedoeld, dragen ze
bij tot de conversatiecultuur die in die tijd eveneens in het Noorden vorm begint te krijgen. Ook de essays zelf lijken niet meteen beregeld door de systematiek van het logische, retorische betoog. Ze behandelen het onderwerp door de
verschillende aspecten ervan te belichten via een reeks van vaak associatief
verbonden anekdoten en verhalen en het hekelend, lachend en waarschuwend in
de concrete leefwereld van de lezer en vooral de lezeres te betrekken. De wereld,
dat zijn de ondeugden van de burgerij, met haar pronkerige koetsparades,
haar baatzuchtige vriendschappen, haar modezucht, haar rusteloze carrièredrang en verwaandheid, haar lusten en slechte huwelijken... In het perspectief
van de eeuwigheid en het evangelie betekent het werelds bedrijf niets. De methode van de aangename, ontspannende gisping, die de menselijk ondeugd als
een lachwekkend gebrek aan wijsheid voorstelt, mag dan een algemeen bekend
procedé zijn van de didactisch-moraliserende literatuur, bij de jezuïeten was
zij bijzonder geliefd. Het nastreven van de didactische ‘hilaritas’ (vrolijkheid)
kwam vooral tot uiting in de verpozende tussenspelen van het collegetheater
en de ontspannende stichtelijke verhalen, anekdoten en moppen in sermoenen
en vrome boeken. Pater A. Gazet van de Franstalige Belgische provincie had
van de vrome vrolijkheid zelfs zijn specialiteit gemaakt. Zijn dichtbundel Pia,
hilaria vanaque carmina (Douai 1617) kende in de zeventiende eeuw vijftien
edities, verschenen in een tiental steden.
Manifesteert Masker een grote belezenheid, het boek getuigt ook van een
opvallende vertrouwdheid met de Noord-Nederlandse literatuur. De jezuïet
stond daarmee in het Zuiden niet alleen. Het epitheton van ‘Brabantse Cats’ dat
de literatuurgeschiedenis hem lang heeft toebedeeld, vindt zeker zijn grond in
de verzen, maar het houdt geen rekening met zijn – veel levendiger – proza.
Poirters kende onder meer ook de essays van Johan de Brune en de lyriek van
Vondel. Zelf zou hij in de tweede helft van de eeuw in het Zuiden uitgebreid
school maken. Zijn werk nam in de late jaren vijftig – wellicht om redenen die
pas onlangs aan het licht zijn gekomen – een meer contemplatieve en ascetische
wending (zie p. 656 en 683).
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Lekendichters in dienst van de contrareformatie
De productie en verspreiding van geestelijke letterkunde waren in de onder
Spanje gebleven gewesten in hoge mate een klerikale zaak. Aangegrepen door
het krachtige ideologische elan manifesteerden zich echter ook leken als religieuze auteurs. De Brusselse stadssecretaris Philips Numan was hun daarin al
voor en tijdens het Bestand voorgegaan (zie p. 133). Zij behoorden meestal tot
de cultuurscheppende beroepsgroepen en verenigingen: uitgevers, wetenschappers, advocaten, rederijkers en kunstenaars zoals Boetius a Bolswert.
Een Antwerpse rederijker als Geeraerd van den Brande dichtte als lid van de
confrerie van de heilige een leven van Rosalia van Palermo, patrones tegen de
pest (1629). Maar de – nu althans – opvallendste geestelijke lekenpublicatie uit
de Scheldestad kwam van de hand van de in betere kringen verkerende dichterschermmeester Christoffel van Essen, die zich in enkele pamfletachtige stukken,
buiten de context van een kamer, als vertolker van de officiële politieke opinie
had gemanifesteerd. Bij de intrede van de kardinaal-infant in 1635 publiceerde
hij een bundeltje met fel anti-Hollandse verzen, waarin de Antwerpse economische jaloezie striemend aan het woord komt: die van het Noorden zijn roofzuchtige waterkatten, goudwinners zonder mijnen en verachters van onze stam.
Deze Roepende faem was aan niemand minder opgedragen dan aan ’s lands
machtigste ambtenaar, kanselier Roose, zoals bekend geen vriend van de Republiek. Geheel anders is Van Essens aan Benedictus van Haeften aangeboden
dichtbundel Den vermakelycken dagh van een christen-mensch van hetzelfde
jaar. De vierentwintig meditatiegedichten hebben de heiliging van het dagelijks leven in de omgang met de schepping op het oog en volgen het in het genre
vaker gebruikte stramien van een virtuele wandeling en de daarmee gepaard
gaande vrome overdenkingen. Strekking en stijl doen – alweer! – sterk aan
Cats denken, maar dan aan diens door de Nadere Reformatie doordrenkte en
piëtistisch gekleurde invallenpoëzie van de jaren vijftig. Het roomse bundeltje,
geschreven voor de ‘redelijke, devote, Christen-Siele’, vertolkt evenwel de spiritualiteit van de Introduction à la vie dévote (1608) van François de Sales. Al in
1616 was dit boek door een andere Antwerpse leek, Adriaan van Meerbeeck, in
het Nederlands vertaald; het is vaak en in hoge oplagen herdrukt, voor 1644 reeds
zes keer.
In 1658 dichtte en drukte de Brusselse drukker Joan Mommaert eveneens
een Christelycken dagh, opgedragen aan zijn kinderen, die hun moeder hadden verloren. Als religieus lekenschrijver (bij gelegenheid) stond hij in de hofstad niet alleen. Het eerste deel vande poemata in Neder-duytsche taele (1641)
van de advocaat G. Theodosius van Walhorn bevat alleen uitleggingen op het
boek Job, het Hooglied en Jeremias. Een vervolg is er niet gekomen. Zijn collega
in de advocatuur en koninklijk muntmeester Ernest van Veen, zoon van Otto,

Haer hayr als gout
Of sandel-hout
Glijst* als de morghen-sterre.

*glimt
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publiceerde in 1644 bij dezelfde uitgever de Kroone der vier hooft-deughden, een
geleerd mariaal embleemboek, opgedragen aan zijn dochter, die dat jaar haar
eeuwige geloften als kloosterzuster aflegde. De oblonguitgave is een royaal uitgevoerde illustratie van de toen zo algemeen gekoesterde Mariaverering. Opvallend ook was de literair-religieuze bijdrage van Johannes Jacobus de Condé.
In zijn in vijf bedrijven gegoten toneelstuk van Den lydenden ende stervenden
Christus (1651) combineerde hij, zoals gezegd, met grote en langdurige bijval de
traditie van het passiespel met de vereisten van het moderne drama (zie p. 453).
Een opmerkelijke verbinding van een religieus én bewust dichterlijk statement vormt de De baene des hemels ende der deughden (Brugge 1628) van de
hoogbejaarde jurist en medicus Anselmus Boetius de Boodt (1550-1632), met
gebeds-, vermaan-, meditatiedichten en liederen. Een gelijksoortige maar verloren gegane bundel van hem, De baene der deughden, was in 1624 te Antwerpen
verschenen. Hun onderlinge verschil was, zoals De Boodt zelf meedeelt, alleen
dichttechnisch van aard. In de vroegste bundel bracht hij enkel gedichten en
liederen met verzen die niet meer dan zeven syllaben telden, in de tweede alleen
acht- en negenlettergrepige regels. Dat het om meer ging dan getelde verzen
blijkt al uit de titelbladzijde: de teksten zijn ‘naer maete, dicht, ghetal ende ophef
ghestelt’. De opdracht zegt het uitdrukkelijk: De Boodt volgt de verstheorieën
van Ymmeloot en diens Kort ghedingh. Zijn verzen, ook in de op bestaande
melodieën geschreven liederen, zijn vrijwel steeds nadrukkelijk jambisch, slechts
af en toe trocheïsch (een maat die de dichter met Ymmeloot minder natuurlijk
vond). De invloed van de Ieperling was, zoals gezegd, in West-Vlaanderen zeer
groot: zijn naam viel om de haverklap. De Boodt noemt als voorbeelden voor
zijn versbehandeling ook de ‘Boheemse’ dichters. Dat is een verwijzing naar
zijn opmerkelijke carrière. In 1614 was hij zich weer in zijn vaderstad komen
vestigen nadat hij ruim dertig jaar als arts, natuurwetenschapper, mechanicus, aquarellist, graveur en emblematicus in Praag aan het hof van keizer
Rudolf ii werkzaam was geweest. Zijn gesteenteboek (Gemmarum et lapidum
historia, 1609) werd het toonaangevende mineralogische werk van zijn tijd. De
studie betekende een reële vooruitgang in de optica en de kristallografie. Nog in
1937 werd een pas ontdekt kobalthoudend mineraal ‘Boodtiet’ genoemd. Af en
toe valt in De Boodts eenvoudige liedverzen – hij zou ook een versvertaling
van Boethius hebben gemaakt – een echo van De Harduwijn te beluisteren,
zoals in zijn blason op de schoonheid van Maria ‘naer lichaem ende siele’:

Literatuur voor de nationale zaak
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Vanaf het begin van de Opstand hadden dichters bijgedragen aan het voeden
en consolideren van een ‘vaderlands gevoel’. Dit gevoel van saamhorigheid reikte
oorspronkelijk vaak niet verder dan de eigen plaats of provincie, maar het kon
toch ook een onderlinge lotsverbondenheid tussen de verschillende gewesten
uitdrukken en het resulteerde tevens in een zeker besef van bovenlokale, nationale identiteit. Dit was in de rebellerende provincies vooral het geval als de
gezamenlijke vrijheidsstrijd onder leiding van de Oranjes in het geding was.
Deze strijd hield via velerlei opiniërende teksten – nogal eens vanuit calvinistisch
perspectief – de bevolking alert: via pamfletten of onderschriften bij prenten,
via liederen of gedichten en via geschiedverhalen, die bij Bor en Valerius in liedvorm waren gegoten. Wel bleef in de steeds vernieuwde uitgaven van de geuzenliedboeken, bestemd voor brede lagen van de bevolking, de nadruk liggen
op het begin van de door God gesteunde opstand, maar deze liedboeken werden
toch up-to-date gemaakt, met name door liederen op Frederik Hendriks overwinningen. Daarnaast putten dichters in diverse regio’s en van verschillende
geloofsovertuiging zich uit in triomf- en dankdichten, die net als de liederen het
besef van een gezamenlijke geschiedenis – de basis van de identiteit – verstevigden. Tevens beantwoordden diverse geschiedschrijvers, onder wie Hooft, aan
de behoefte aan kennis van het recente verleden waarin de Republiek der Zeven
Verenigde Nederlanden was gevormd. In 1648, een jaar na Frederik Hendriks
dood, werd die Republiek eindelijk door haar tegenstander Spanje en de andere
Europese landen erkend als een zelfstandige staat. Dichters verwelkomden de in
Munster gesloten vrede en de nieuwe vrijheid vanuit verschillende standpunten.
In de Spaans gebleven Nederlanden gebruikte men in dit opzicht nagenoeg
dezelfde genres, maar van een vaderlands gevoel dat zich uitdrukte in termen
van gewonnen vrijheid en soevereiniteit was natuurlijk geen sprake. Trouw
aan de koning en vooral aan het katholieke geloof vormden de bindende elementen. Niet zelden werden ze vertolkt in een regionaal gekleurd discours.
Mede doordat Vlamingen en Brabanders na de beëindiging van het Bestand in
1621 de oorlog haast elk jaar concreet op hun grondgebied hadden meegemaakt,
klonken bij hen wantrouwen, afkeer, haat en angst vaak luider dan het besef
van de saamhorigheid van al de Nederlandse gewesten. En bij momenten van
triomf domineerden satire en spot met de rebelse ketters meestal over beschouwingen over het vaderland.
Vaderlandse lofzangen in de Republiek
We zagen hoe bij de verovering van ’s-Hertogenbosch Vondel, Hooft en Barlaeus
Frederik Hendrik verhieven tot vaderlandse heldenhoogte (zie p. 361) en hoe

Allegorische rijmprent op Frederik Hendriks overwinning van ’s-Hertogenbosch en Wesel: Sege teecken
op gerecht ter onsterffelicker eere en lof van […]
Frederick Hendrick. 1629. De stadhouder, die de

overwinningskrans krijgt opgezet, zit op een zegewagen, bestuurd door Victoria, terwijl Fama zijn
roem verspreidt. Onder de gravure een gedicht van
Johan de Brune sr.
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de jongere Amsterdamse dichters Brandt en Anslo de stadhouder lof toezwaaiden naar aanleiding van zijn laatste krijgsverrichtingen. Van alle succesvolle fasen in het vaderlandse krijgsbedrijf bleef ’s-Hertogenbosch een absoluut hoogtepunt. De inname werd bezongen door dichters uit alle regio’s van
de Republiek. Die bedienden zich nogal eens van de voor de hand liggende
metafoor dat de Bossche stedenmaagd, veroverd door de prins, nu haar maagdelijkheid verloren had. In 1629 wist de Amsterdamse uitgever Jacob Pietersz.
Wachter voor zijn verzamelbundel Lof-dichten, ter eeren den doorluchtighsten
vorst Frederic Henric [...] over de twee voortreffelijcke victoryen der stercke steden Wesel, ende het onwin-baer geachte ’s Hertogen-bosch de hand te leggen op
gedichten van zo’n dertig auteurs uit bijna alle provincies. Het grootste deel
van deze teksten was waarschijnlijk al apart op de markt gekomen. Daarmee
was het dichterkoor dat na de verovering van Wesel en ’s-Hertogenbosch werd
aangeheven, nog lang niet compleet. Er verscheen nog zeer veel ander dichtwerk, variërend van de bijna achttienhonderd regels tellende Naszousche lauren-kranze van de Haarlemse predikant Samuel Ampzing tot gedichten, zangen en liedjes uit andere plaatsen, vooral uit Holland en Zeeland. Vanuit
Arnhem juichte de kort tevoren nog in Den Haag wonende schoolmeester
David Beck, die zich in 1622 als dichter een grote Maurits-vereerder had betoond, speciaal over de verovering van het nabijgelegen Wesel in een Gelderlants triumph-dicht.
In Wachters bundel waren dichters uit diverse provincies verenigd, van wie
de traceerbare auteurs uit Holland en Zeeland vaak verbonden waren aan een
kamer; ze hadden ook andere publicaties op hun naam staan. Zo was Amsterdam vertegenwoordigd door Joost van den Vondel en Jacob Jansz. Colevelt,
Den Haag door dichters als Pieter Nootmans (met teksten van door De Jonghe
Batavieren opgevoerde vertoningen) en Gillis Quintijn. Uit Haarlem kwam de
schrijfmeester David van Horenbeeck, uit Gorinchem de stadssecretaris Jacob
van der Does en uit Middelburg Hendrik van Cannenburgh en Willem Wijnants, beiden goed-calvinistische leden van Het bloemken Jesse. Maar er waren ook bijdragen van een Utrechtse drukker en van de in Zwolle gevestigde
uitgever Zacharias Heyns, van de Friese predikant in spe Petrus Geestdorp en
zijn Meppelse collega Jacobus Plancius. Twee opmerkelijke dichters kwamen
uit Deventer, een provinciestad van een niet onaanzienlijke sociaal-culturele
statuur: Jacob Revius en Jan van der Veen.
Van Vondel, Quintijn, Van Cannenburgh, Heyns en Geestdorp waren er
ambitieuze heldenzangen, evenals van andere, onbekende auteurs. Revius onderscheidde zich in de bundel met een zeven zangen tellend Triumph-liedt in de
vorm van pindarische oden (met een ‘keer’, ‘tegenkeer’en ‘toesanck’), die hij
aan Ronsard had ontleend. Allen loofden de stadhouder als werktuig in Gods

Hebdy niet vernomen van
Den verloren Graef Johan?
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hand. Sommigen – zoals Geestdorp – zagen hem exclusief strijden voor het
éne ware, gereformeerde geloof, terwijl anderen – zoals Heyns – zich daarover
veel minder nadrukkelijk uitlieten en alleen aanhieven met lof op Gods almacht.
Alle gedichten bevatten een politieke of religieuze boodschap, maar alleen
Vondel leverde een politiek pleidooi voor interne godsdienstvrijheid.
Evenals talrijke vaderlandse gelegenheidsgedichten die tot het einde van de
oorlog bij andere overwinningen van leger en vloot eenmalig van de pers rolden, hadden de meeste van deze gedichten en zangen slechts een kort bestaan.
Slechts enkele werden immers herdrukt in verzamelbundels van de betreffende auteurs, hoewel ook dat geen garantie was voor lang voortleven. Zo kreeg
Revius’ literair opmerkelijke Triumph-liedt in 1630 wel een plaats in de uitgave
van zijn verzamelde Over-ysselsche sangen en dichten, maar deze bundel vond
weinig weerklank (zie p. 463). Dit gebrek aan respons gold ook de uitgebreide
tweede uitgave. Aan de afdeling historische en nationale poëzie had de auteur
toen een flink aantal gedichten over de strijd tussen de protestantse en katholieke vorsten in Duitsland toegevoegd. Uit deze vaak sterk bewogen lof- en
treurdichten en enkele liederen blijkt hoezeer Revius de strijd van de Nederlanden en die van de Duitse protestantse landen met elkaar verbonden achtte:
in beide gevallen ging het voor hem wezenlijk om godsdienstoorlogen, geleid
door God welgevallige geloofshelden. De Zweedse koning Gustaaf Adolf, die
in 1632 door Vondel werd aangespoord tot edelmoedigheid ten opzichte van
het katholieke Keulen, was voor hem juist de vrome redder van de verdrukte
protestanten, die gehoopt hadden dat hij de kroon van het Rooms-Duitse keizerrijk zou veroveren. Na de dood van de vorst betreurde Revius hem in een
lijkdicht (‘Tranen-vloet op de droeve doot […] Gustavi Adolphi’, 1632). Zoals
ook verschillende van zijn andere historische gedichten had dit lijkdicht de
vorm van een sonnettencyclus, waarin klassieke en bijbelse vergelijkingen en
beelden in elkaar gestrengeld waren.
Revius is wel ‘de grootmeester van de zeventiende-eeuwse strijdzangen’ genoemd. Felle verontwaardiging over vijandige afgodendienaren kon bij hem
overgaan in bijtende spot, of de vorm krijgen van wat speelser getoonzette
hoon, zoals in ‘Postiljon, in aller haest uyt-gesonden, om te soecken den verloren graef Johan van Nassou, den 13 september 1631’. Na de triomf van de
Zeeuwse vloot op het Slaak was de bevelhebber van de Spaanse vloot, Johan
van Nassau, ontkomen. De uitgezonden bode zoekt hem overal en eindigt elke
strofe met de onbeantwoorde vraag:
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In dit lied haakte Revius aan bij een bekend lied van de tegenpartij, waarna
zijn eigen tekst weer vertaald werd in het Duits.
Ook Revius’ stads- maar niet geloofsgenoot Jan van der Veen haalde graaf
Jan over de hekel in zijn verzamelbundel Over-zeesche zege en bruylofs-zangen
(1637). Hierin nam hij nog meer vaderlandse gedichten op. Ook hij bediende
zich graag van spot, al was die meer boertig-volks dan die van Revius, van wie
hij een van de – naar het lijkt weinige – bewonderaars was. Tussen Van der
Veens poëzie over de oorlogshandelingen tijdens het beleg van ’s-Hertogenbosch en de verovering van die stad kwamen ook serieuze, bewogen verzen
voor, zoals een ‘Klacht’ van zwaargetroffen Veluwse boeren, op de melodie van
een lied uit Hoofts Granida. Van der Veen kende blijkens de opdracht voor zijn
Over-zeesche zege en bruylofs-zangen de namen van de spraakmakende Hollandse dichters goed. Anders dan Revius had hij met zijn zangen een vrij groot
succes, in zijn geval via Hollandse uitgevers. Ze hadden al een derde druk beleefd
toen ze opgenomen werden in zijn verzamelbundel Zinne-beelden, oft Adams
appel (1642). Deze bundel werd daarna zeer populair, waarschijnlijk vooral
wegens de door de hoofdtitel gedekte emblemata.
Literair verweer in Brabant en Vlaanderen
Ook in het Zuiden schaarde menig dichter zich achter het vaandel van de vaderlandse zaak en de koning. Dat geschiedde vooral in spottende en schimpende vlugschriften en liedbladen ter bemoediging van de steeds weer door
vijandelijke invallen bedreigde bevolking én als antwoord op de staatse propaganda, die in land en stad werd verspreid. De anti-Hollandse gezindheid werd
niet alleen versterkt vanuit het contrareformatorisch katholicisme, dat vredesverzuchtingen vaak met geloofslauwheid verwarde. Vooral toen de Fransen in
1635 daadwerkelijk aan de zijde van Frederik Hendrik aan de oorlog gingen deelnemen, werd de toon onverzoenlijk, zeker toen de kardinaal-infant tegen deze
coalitie enkele successen boekte en het zelfvertrouwen toenam. Het hierboven
beschreven literaire incident tussen Jan van der Veen en de Antwerpse dichters
(zie p. 441) laat zien dat men ook in het Noorden voor Brabantse schimpliteratuur verre van ongevoelig was. Een hele reeks pamfletdichten zag ook het licht
in de Nieuwe tijdinghen van Abraham Verhoeven, nieuwsberichten die min of
meer de publieke opinie van het Zuiden weerspiegelden.
Bracht de inname van ’s-Hertogenbosch (1629) in het Noorden veel literair
gejuich, niet minder groot was het literair engagement naar aanleiding van de
staatse en Franse campagne van 1635, met de uit de hand gelopen plundering
van Tienen (1635) – ‘bedroeffelyck ende nyet excusabel’ vond Huygens – en de
mislukte belegering van Leuven. De liederen en gedichten stammen overwegend uit rederijkerskringen, die als een van oudsher interstedelijk opiniërend

499
D E L I T E R AT U U R VA N C I R C A 1 6 2 0 T O T C I R C A 1 6 5 0

netwerk via scherp overheidstoezicht waren geëvolueerd van een kritisch milieu
tot een zeer gezagsgetrouw propaganda-instrument.
Een anoniem dichtstuk van de Leuvense kamer van De Roose, met de titel
Den Lovenschen willecom. Waertoe gheroepen worden allen die omliggende steden om al-hier Godt te loven ende te danken van het weldaet d’welck hy ons betoont heeft, lijkt op een (fictieve) invitatie voor een rederijkersfeest naar aanleiding van het ontzet van de universiteitsstad. De genodigden zijn de dichters
van meer dan dertig met hun titel vernoemde dichtpamfletten over de gebeurtenissen van 1635. Nagenoeg al deze teksten zijn nog voorhanden en vormen
een coherent geheel. Ze bieden op hun manier een beeld van de meer algemene literaire cultuur. Een aantal ervan trekt met nadruk de aandacht op hun literair statuut: vaak verwijzen ze naar elkaar, óf expliciet óf door het gebruik van
dezelfde motieven; ze zinspelen op Nederlandse dichtkunst en wikkelen zich
in bekende en minder bekende mythologische ficties, die de gebeurtenissen
naar de ‘betere’ smaak verliteraturen. In het wellicht Antwerpse pamflet De
blauwe scheen (1635), zogezegd gedrukt in Amsterdam ‘bij manck Joosken’,
wordt Frederik Hendrik bespot als de geflipte minnaar van Brabant. En voor wie
de allusie van de titel zou ontgaan, staat onder de tekst afgedrukt: ‘Ghetrocken
uyt de Brabbelinghe van Roemer Visscher’. Vooral de ‘poetria’ krijgt in enkele
gevallen nogal demonstratieve allures. In het gedicht ‘Swaermoedigh considereren’ – misschien toe te schrijven aan een anonieme Tiense dichteres? – neemt
ze bijvoorbeeld de bekende mengvormen aan van de Antwerpse barok: christelijke en klassieke motieven in een geleerd-artistieke ovidiaans-mariale mix.
Onze-Lieve-Vrouw van Tienen verschijnt er als de godin Ceres in wier gewijd
bos de godenverachter Erysichton bomen kwam vellen en daarvoor bestraft
werd om eeuwig honger te lijden, zodat hij zijn eigen ledematen ging opeten.
De vergelijking met de in Tienen kerkschendende en voor Leuven hongerende
prins en zijn legers lag voor de hand. Maar ook het mythologische bos van
Ceres werd als de katholieke Tiense bedevaartplaats beschreven: de heidense
eiken zijn er met rozenkransen en ex voto’s behangen. Tussen de titels opgesomd
in de Leuvense Willecom bevindt zich ook Leuvense studentenliteratuur, op
zichzelf al een rariteit. Aan de belegering van de universiteitsstad namen overigens drie bekende dichters deel. In het hoofdkwartier van de prins: Huygens,
die nooit verstuurde en uiteraard pro-staatse Latijnse gedichtjes aan de belegerde Puteanus schreef. Puteanus maakte op de burcht waar hij woonde ijverig notities om later over het beleg een boek te schrijven, en Poirters moest als
gemobiliseerd student-jezuïet verdedigingsgrachten graven.
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Hoofts Neederlandsche histoorien
In 1642 verscheen dan eindelijk het grote monument voor de Nederlandse
vrijheidsstrijd en haar onbaatzuchtige, krachtige leider Willem van Oranje:
Hoofts Neederlandsche histoorien. De eerdere werken over de opstand van
Emanuel van Meteren, Pieter Bor en Everard van Reyd omvatten voornamelijk chronologisch gerangschikt, van commentaar voorzien feitenmateriaal,
waarbij ruim geciteerd werd uit historische bronnen. Maar nu werden voor
het eerst, met de noodzakelijke historische afstand, oorzaken en gevolgen van
de gebeurtenissen in de eerste cruciale periode (tot Oranjes dood in 1584) met
elkaar verbonden in een stilistisch verzorgd dramatisch geschiedverhaal. Hooft
presenteerde dit nadrukkelijk als een staatkundige en ethische leerschool. Wel
had al eerder Grotius in zijn Annales et historiae een Latijnstalige – en vooral
militaire – geschiedenis van de strijd tegen Spanje geschreven, maar die zou
pas in 1657 gepubliceerd worden.
Vanaf Henrik de Gróte (1626) had Hooft zich voorbereid op dit omvangrijke
werk over de ontstaansgeschiedenis van de eigen, onafhankelijke Republiek.
Tacitus, de geschiedschrijver van de eerste Romeinse keizertijd, was zijn grote
voorbeeld, niet alleen wat de geserreerde zinsbouw, woordkeus en stijlfiguren
van diens Annales en Historiae betreft, maar ook wegens de scherpzinnige
analyses van politieke achtergronden en verborgen persoonlijke motivaties.
Tacitus’ werk was een schatkamer van praktische staatsmanswijsheid, met name
van inzicht in tirannieke machtsstructuren. Hierdoor bezat het al een zeer belangrijke actualiteitswaarde voor Lipsius, toen hij in 1574 zijn eerste Tacitusuitgave bezorgde. Hooft had Tacitus vertaald en onder andere een familiegeschiedenis van de Florentijnse Medici’s gecompileerd, waaruit de zwakke
plekken van een sterk vorstenhuis bleken. Toen hij aan zijn Histoorien begon,
had hij zich de stijl en de doorziende geest van de klassieke geschiedschrijver
geheel eigen gemaakt. Voor een humanistisch geschoold historicus als hij
stond het buiten kijf dat hij ten behoeve van het beoogde nut alleen de feitelijke
waarheid mocht bieden, op basis van originele documenten en informatie van
betrouwbare zegslieden. Wel kon de auteur bijvoorbeeld gefingeerde redevoeringen inlassen, die de levendigheid van het – als literair genre beschouwde –
geschiedwerk bevorderden, maar hun inhoud moest altijd door de bronnen
worden gedekt.
Hoofts historische magnum opus bevat het boeiende verhaal van de heroische strijd van een vrijheidslievend volk tegen zijn tirannieke overheerser, met
als inzet het herstel van zijn oude vrijheid. Deze strijd was legitiem omdat alle
gelederen van dat volk, welke godsdienstige overtuiging zij ook hadden, zich
hierachter schaarden. Hun natuurlijke leider was Willem van Oranje, als neostoïsche deugdheld gelijk aan Baeto en Hendrik iv. In Hoofts voorstelling

groeide deze van een bedachtzaam zoeker naar verzoening vóór de opstand uit
tot een strijdbaar tegenstander van Alva en tot de nobele grondlegger van de
Republiek. Deze vader des vaderlands had zich ingezet voor vrede, vrijheid en
eendracht in harmonische samenwerking met de Staten, een vorm van gedeelde soevereiniteit. Hooft wilde echter ook de geschiedenis van na Oranjes dood
behandelen. Vlak voor hij stierf, schreef hij dat hij in elk geval nog tien boeken
aan de gepubliceerde twintig wilde toevoegen. Helaas kwam hij met dit Vervolgh
niet verder dan 1587. Na een aparte publicatie in 1654 werd dit in 1656 opgenomen in de tweede druk van de Histoorien.
Al in 1663 roemde O. Dapper in zijn Historische beschryving der stadt Amsterdam Hoofts ‘geleerde staatkunde, overvliegend vernuft, groot oordeel, zinrijke
stijl en bondige welsprekentheit’. Hij werd hierin gevolgd door Brandt in diens
Leeven van Hooft (1677). Niet iedereen waardeerde echter de ‘bondigheid’ van
de Latijnse constructies in de Histoorien, ook al achtte Huygens Hoofts stijl
– met name zijn streven naar perfecte taalzuiverheid – minder stroef dan in de
Henrik de Gróte. Maar voor de historicus Brandt was de Hollandse Tacitus een
groot voorbeeld, zowel in de beoefening van het historiografische genre als in zijn
stijl. Dat zou blijken uit zijn eigen Historie der reformatie. En de stadhouder, aan
wie het grote werk was opgedragen? Brandt vertelt ons dat deze Hooft uit erkentelijkheid een zilveren lampetkan en bekken schonk, zogezegd uit de cadeaukast.
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Titelpagina van P.C. Hooft, Neederlandsche histoorien, Amsterdam,
L. Elzevier, 1642. Gegraveerd door
Th. Matham naar Joachim Sandrart.
De Nederlandse maagd, rustend op een
wakende leeuw wordt geflankeerd door
Mars en Mercurius. De zeven pijlen
in haar rechterhand zijn de provincies
van de Republiek; veel losser liggen in
haar linkerhand de pijlen van de tien
gewesten van de Spaanse Nederlanden.
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1648: dichters over vrede en vrijheid
In 1648 werd in Munster het definitieve vredesverdrag tussen de Zeven Verenigde
Nederlanden en Spanje bekrachtigd. De oude vrijheid was hersteld. Tenminste,
zo zagen vele Noord-Nederlanders het. ‘Vrijheid’, de inzet van de strijd tegen
Spanje, was samen met ‘vrede’ het sleutelwoord in diverse gedichten, spelen en
vertoningen, met name in Holland. Onder leiding van Amsterdam hadden de
Staten van Holland zich immers bij uitstek sterk gemaakt voor de vrede.
Katholieken, remonstranten, doopsgezinden én gematigde gereformeerden
waren eensgezind in hun vreugde. Felle calvinisten, voor wie ‘vrijheid’ allereerst de vrijheid van het ene, ware geloof betekende en die zich juist verzetten
tegen een vrede met de bedrieglijke katholieke Spanjaarden, waren er nu niet
bij. Anders dan in vroegere strijdliederen hekelde men nu niet meer en legde
men de nadruk op buitenlandse en binnenlandse eendracht. Maar afhankelijk
van hun ideologische overtuiging releveerden de auteurs wel onderling verschillende aspecten van de herwonnen vrijheid en vrede. Voor de meeste dichters was vrijheid allereerst een staatkundig begrip geworden. Het verwees naar
de verdediging van de door een buitenlandse overheerser bedreigde rechtsorde
van de onafhankelijke, verenigde Nederlandse provincies. Nu die orde was
hersteld, was het goed om de wapens neer te leggen, meenden zij. Sommigen
betoogden dat een bestuur dat welvaart en eendracht bevorderde, nu ook het
respect voor ieders individuele godsdienstvrijheid moest waarborgen. Maar
ook kon men Nederland gemakkelijk als voorbeeld stellen aan de andere
Europese landen. De eigen vrede met Spanje maakte namelijk deel uit van een
reeks andere daarbij aansluitende vredesverdragen, waarmee ook een einde
werd gemaakt aan de gruwelijke Dertigjarige Oorlog. Als men de beëindiging
van de strijd in zulk Europees verband zag, kon men ook hopen op vereniging
van alle christenen, hoe verscheiden ook. De nadruk viel dan op het gezamenlijk verweer tegen de Turkse agressie. En men kon in erasmiaanse zin wijzen
op de gruwelijkheid van elke oorlog.
Vondel, voor wie de nationale onafhankelijkheid het eerste doel van de
strijd was geweest, zag de vrede echter ook als een herstel van de oude band
tussen de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden, een visie die hij deelde met
meer immigrant-dichters. Dit vormde het onderwerp van zijn vredesspel
Leeuwendalers, dat hij al in 1647 schreef en dat in mei van het vredesjaar in de
Schouwburg werd opgevoerd. Dat was een maand voor Amsterdams officiële
vredesfeesten, waarvoor hij als niet-specialist in het tableau vivant niet was
gevraagd. Als ‘ernstig’ toneelschrijver verraste Vondel met dit Lantspel zijn
publiek. De amusant gehouden dichtersproloog, behorend tot de speeltekst,
zet meteen de toon: de dichter wil de vrede vieren met een tegelijk spannend
en verblijdend spel in de pastorale traditie. De plot, de geschiedenis van de
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verzoening tussen twee verdeelde gemeenschappen, de ‘Noordtzijde’ en de
‘Zuidtzijde’ van Leeuwendael (de Nederlanden), zit niet vast in de dwangbuis
van een getrouwe allegorische vertolking van de historische gebeurtenissen en
politieke statements. Vondel refereert aan de werkelijkheid op de vermakelijke
suggestieve manier van het pastorale genre: hij verhollandst Arcadia en wil
met deze nadrukkelijk virtuoze en soms grappige transpositie kennelijk aangename effecten bereiken. Leeuwendael is een boerenland, met jagers en vissers,
met Hollandse koeien en bloemen, maar naast tulp en boterbloem groeien er
ook ‘literaire’ laurierbomen en cipressen. Met name de kenners van Guarini’s
Pastor fido en van het pastorale genre konden daar veel genoegen aan beleven.
De ingrediënten bleven duidelijk herkenbaar. Alles draait rond twee vijandige
clans, waarvan belangrijke jeugdige representanten op elkaar verliefd worden.
Er zijn de koele afwijzende herderin, als een kuise Diana verkleefd aan de jacht,
en een petrarkistisch smachtende herder. Voorts het noodlot van een ritueel
mensenoffer, vondelingen, onbekende en uiteindelijk reddende familiebanden,
geheimzinnige voorspellingen en verrassende lotswisselingen, komisch twistende figuren tegenover nobele protagonisten, zelfs de hond ontbreekt niet. In
de opdracht van het stuk aan zijn vriend de diplomaat Michel le Blon noemde
Vondel het stuk een ‘onnozele tooneelschilderij’, wat betekent: een spel zonder
bijbedoelingen. Alles wat controversieel kon zijn, was vermeden. Wel is er een
duidelijk eerbetoon aan Frederik Hendrik in de figuur van Vrerick, Heer van
de ‘Noordtzijde’. Wilde de dichter van de schokkend roomse Altaer-geheimenissen (1645) en het aanstootgevende en beboete drama Mary Stuart (1646)
zich zo voorzichtig mogelijk opstellen? Ook zijn samenvatting van Grotius testament (1645), waarin hij de rechtsgeleerde als een cryptokatholiek naar voren
liet treden, was nog niet vergeten.
Vondels andere werk naar aanleiding van de vrede liep eveneens keurig in de
pas. In zijn verhalend mythologisch gedicht De getemde Mars (1647) wees hij
speciaal op het belang van de Europese vrede voor de bestrijding van het Turkse
gevaar. Maar in 1648 belichtte hij in zijn Vredezang juist de lokale betekenis
van de vrede, nu dankzij de inspanningen van de Amsterdamse regering met
name voor de eigen stad grote economische voorspoed was te verwachten. Over
de mogelijke, maar toen wellicht niet herkende verbanden tussen het treurspel Salomon (1648) en de neerslag van de bereikte vrede op het katholieke
volksdeel van de Republiek hadden wij het al (zie p. 386).
Geeraardt Brandt en de oude Samuel Coster, samen met Jan Vos de ontwerpers van de officiële stadsviering, dachten alleen in termen van nationale vrijheid. Evenals Jan Vos ontwierpen zij elk een serie vredesvertoningen, die eerst
op de Dam en daarna in de Schouwburg te zien waren. Terwijl Coster de Oranjevrijheidsstrijders in een traditionele typologische uitbeeldingswijze vergeleek
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Vertoningen op de Dam bij de Vrede van Munster (1648), ontworpen en van uitleg voorzien
door Samuel Coster. Plano: De vertoningen, ghedaen binnen Amsterdam, op de Eeuwige vrede,
en vryheyt. Den 5. Junii. 1648. Gravure door Pieter Nolpe.

met figuren uit de mythologische en klassieke geschiedenis, vertoonde Brandt
parallellen tussen de eigen recente geschiedenis en die van de Bataafse voorouders, vanaf Bato, de prins der Katten, die zijn medeballingen een vrij land
had gegeven. Daarmee herinnerde hij nadrukkelijk aan de oorsprong van de
Hollandse natie en de daaruit volgende rechtvaardiging van de opstand. Jan Vos
koos daarentegen voor allegorische tableaus om – in aansluiting bij Vondel –
de nationale vrede in Europees verband te verbeelden. Zijn serie eindigde in
de laatste vertoning met een uitbeelding van de Amsterdamse stedenmaagd,
‘de moeder der vrede’. Op de Schouwburg werden deze vertoningen uitgebreid
met een serie door A. Boelens, die – net als Vondel – het aspect van de herstelde
band tussen de beide Nederlanden benadrukte.
Zowel Vos als Brandt put zich daarnaast uit in epische zegezangen, ook nu
respectievelijk met nadruk op de Europese en Hollandse context. Brandt begon met de Hollandse vrijheidsideologie, om tot slot de hoop uit te spreken
dat de deugden van de Amsterdamse burgemeesters garant zouden staan voor
de binnenlandse ‘Vrijheit van het Y’ en burgerlijke eendracht. Beiden gaven
ook aandacht aan de rol van dichters en geleerden in de feestvreugde. Vos riep
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Hooft en Barlaeus aan als inspiratoren voor zijn gedicht, terwijl hij tot slot
Maria Tesselschade tot een Europese vrede liet oproepen. Brandt liet Hooft in
de heldenhemel de dapperheid van Frederik Hendrik bezingen en rouwde aan
het eind om de dood van Barlaeus, zijn mecenas.
De teksten van Vondel, Vos en Brandt werden samen met die van Six van
Chandelier in 1649 opgenomen in de Amsterdamse verzamelbundel Olyfkrans der vreede, samengesteld door een of meer onbekenden onder de initialen J.B.V. Het boek bevatte, behalve het vredestraktaat zelf, nog enige andere
vredesgedichten en -redevoeringen en tot slot de twee gedichten van Vondel en
Anslo over de bouw van het nieuwe stadhuis. Als niet-Amsterdamse dichters waren de Hagenaar Jacob Westerbaen en de Deventer Jan van der Veen vertegenwoordigd. Beiden hadden nauwe contacten in Amsterdam. Verschillende geloofsrichtingen waren in de bundel verenigd. Allen juichten het einde van de
oorlog toe, nu kunst, wetenschap en nering zouden opbloeien, ook de calvinist Six van Chandelier, die als koopman een voorzichtig positief antwoord gaf
op de vraag ‘Of ’t niet goet waar vree te maken’. Alleen de remonstrantse Westerbaen, die vreesde voor hernieuwing van kerkelijke twisten als de kerk zich
niet zou onthouden van kritiek op de overheid, hoopte uitdrukkelijk op een
vrede die ook individuele geloofsvrijheid zou inhouden. Volgens een eveneens
opgenomen – uit het Latijn vertaalde – prozatekst van de Haarlemse pastoor
Augustijn Bloemaert bestond deze harmonische situatie al wel in Holland.
Elders in Holland leverde de vredesviering behalve diverse herdenkingsgedichten en vreugdezangen ook verschillend gekleurde schouwspelteksten
op. Heel anders dan in Amsterdam stonden die in Haarlem in een religieus
perspectief. In door Steven van der Lust vervaardigde vertoningen, met gedichten en gezongen reien, stelden De Wijngaertrancken goede vredes – alle uit
het Oude Testament – tegenover slechte vredes, waarbij ze herinnerden aan de
onderdrukking van het (ware) geloof (Olyf-kransen, gevlochten om ’t hooft vande hemelsche vrede). Daarentegen onderschreef de Dordtenaar Samuel van
Hoogstraten in zijn allegorische spel Vryheit der Vereenighde Nederlanden de
visie op de vrede als bevestiging van de nationale vrijheid, maar tegelijk als het zo
gewenste einde van de oorlogsgruwelen. Als zijn stuk is opgevoerd, dan mogelijk
in zijn eigen huis, waar hij in elk geval enige tijd later met zijn schildersleerlingen
opvoeringen verzorgde.
De gedrukte neerslag van Nederlandstalige, dichterlijk geformuleerde vredesvreugde was buiten Holland gering. In Zeeland, dat de onderhandelingen
door steeds nieuwe eisen lang deed stagneren, zal men waarschijnlijk geheel
gezwegen hebben. Wel zagen we dat in Nijmegen de jonge rechtenstudent Van
Haps een heel toneelspel (Hollants vree-tonneel) publiceerde, waarin hij evenals Vos en Brandt Barlaeus (hier als Larbaeus) als inspirator van de Nederlandse
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dichters opvoerde. ‘Holland’ en ‘Batavieren’ lijken bij Van Haps te staan voor
de hele Republiek en zijn inwoners, een bewijs dat deze aanduidingen bij een
‘nationale’ viering een nationale reikwijdte konden krijgen. Geheel godsdienstig van strekking waren de gedichten van de net zeventienjarige Johannes
Vollenhove uit Kampen, de latere predikant en befaamde vondeliaanse dichter, en van de Friese Eelkje van Bouricius. Haar ‘Rijmgedicht passende op den
staat des lands’ was verscholen in een bundel van een Leeuwarder predikant.
Van Bouricius betoonde zich een goede calviniste in haar hoop op christelijke
handhaving van de ware leer. Vollenhove is meer algemeen protestants in een
vroom gebed om innerlijke vrede in onderwerping aan God, de vredevorst.
In de Spaanse gewesten was er bij nader toezien minder reden tot juichen,
wat tot de bevolking niet meteen doordrong. De vrede werd vanuit de contrareformatorische logica van de bekamping van de ketterij vernederend ervaren.
Spanje en Frankrijk bleven bovendien in oorlog en die zou zich, met korte tussenpozen van vrede, vaak in de Zuidelijke Nederlanden afspelen. Hij zou in de
loop der jaren leiden tot een steeds toenemend verlies van grondgebied aan
Frankrijk, onder meer met steden als Atrecht, Rijsel, Kamerijk, Douai en
Valenciennes. Maar snel na de afkondiging van de Vrede van Munster werden
in Antwerpen en Brussel meerdaagse feestelijkheden opgezet: de opluchting
was groot, nog groter de verwachtingen over de nieuwe vorstelijke landvoogd,
aartshertog Leopold-Willem. Literair hebben de vredesvieringen niet veel opgebracht. Christoffel van Essen (zie p. 492) bracht een tweemaal uitgegeven
geïllustreerd verslag van de Antwerpsche omme-gangh oft lust-triomphe (1648,
1649) met uitleg over de praalwagens, maar geen gedichten. In vergelijking met
de enorme financiële inspanningen die de stad bij de intrede van de kardinaalinfant had geleverd, waren deze feesten eerder bescheiden. Opmerkelijk zijn
de negentien vredesliederen door ene ‘Vanden Bossche in ’t veldt’, geschreven
op de muziek van de over geheel Europa bekende vijfstemmige balletten van
de Italiaanse componist Giovanni Gastoldi (Venetië 1591, 1594). Ze verschenen
bij de Antwerpse muziekuitgever Phalesius in 1649, maar werden waarschijnlijk al tijdens het vredesjaar uitgevoerd. Dezelfde auteur had bij dezelfde uitgever in 1641 al gewone wereldse teksten op driestemmige balletten van
Gastoldi gedicht. Of de man iets te maken heeft met Vanden Bosch, de rederijker die in 1639 de tanende Olijftack voor Ogier had gewonnen, is niet duidelijk. Boven elk lied plaatste hij een op de vrede toepasselijk bijbelcitaat, en zijn
verzen laten ook een goede kennis zien van de oorspronkelijke Italiaanse teksten, waaruit hij in functie van zijn onderwerp soms motieven overnam of
aanpaste. Nadrukkelijk weerklinkt de vreugde over de onderlinge vrede van
de Nederlanden en de oproep aan de troepen om nu met de Venetianen de
Turken te gaan bestrijden.

5

De literatuur van circa 1650 tot circa 1670

Vooraf
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Na haar relatief korte, bewogen en succesrijke geschiedenis was de Republiek
met haar ongeveer twee miljoen inwoners halverwege de eeuw een internationaal erkende en intern geconsolideerde statenbond geworden. Maar 1650 betekende ook een belangrijk keerpunt. De vrijheidsoorlog, die het denken en
leven van drie generaties had beziggehouden, was voorbij. Met het vroege
overlijden in 1650 van prins Willem ii, die zich uit angst voor machtsverlies
niet met de volkomen nieuwe vredessituatie had kunnen verzoenen en zelfs
een grandioos mislukte poging had gewaagd om Amsterdam in te nemen, was
er voor het eerst geen Oranje-stadhouder meer voorhanden. Een opvolger werd
niet benoemd en onder de leiding van Hollandse staatslieden bevestigden de
gewesten hun politieke saamhorigheid. Maar onder de druk van nieuwe buitenlandse dreigingen én door vaak daarmee samenhangende spanningen, veroorzaakt door controversen over de rol van de Oranjes, was er soms meer sprake
van eendracht dan van een echte eenheid. Wel werd de nu officieel erkende
Republiek mondiaal een mogendheid van de eerste rang. De periode 1650-1670
benadert op alle gebieden het dichtst het algemeen verbreide beeld van de
Nederlandse Gouden Eeuw. Dat beeld vertoont een tot de verbeelding sprekende economische voorspoed en expansie. De pragmatische maatschappij stond
open voor migratie en nieuwe ideeën en was daardoor een internationale aantrekkingspool van formaat geworden. Het heersende klimaat van openheid en
relatieve religieuze verdraagzaamheid, gedragen door subtiele en soms broze
evenwichten van politieke, economische en maatschappelijke aard, was uitermate stimulerend voor een inventieve beoefening van wetenschap en techniek
en voor een florissant marktgericht kunstbedrijf. Verdeeldheid, rivaliteit, misbruiken en uitbuiting vormden van al deze glans de kleine en soms grote schaduwzijden.
Aan dat alles gaf de literatuur stem én tegenstem. Ze was nu meer dan ooit
een bedrijfstak geworden met auteurs, tekstbezorgers, vertalers en bloemlezers.
Jonge dichters hielpen elkaar en vormden productieve literaire netwerken. De
tendensen van de vorige periode zetten zich voort, maar nu in een explosie van
dichterschap. Aan de ene kant was er een indrukwekkende toename van teksten
van lyrische, dramatische en betogend-didactische aard die ten volle in dienst
stonden van de gevestigde orde en ideologie en van de nieuwe politieke en
maatschappelijke ontwikkelingen. Aan deze dienstbaarheid beantwoordden
allerlei vormen van erkenning, die met name tot uitdrukking kwam in het mecenaat van overheid en regentenfamilies. Vooral in het dynamische Amsterdam,
en daarbinnen met name naar aanleiding van de bouw van het nieuwe stadhuis,
openbaarde zich het verstevigd bewustzijn dat de samenwerkende kunsten en
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letteren onvervangbaar bijdroegen tot de roem en het welzijn van de gemeenschap. Maar er klonken ook tegenstemmen. Die wezen bijvoorbeeld op onvrede
met de grove, op materiële genoegens gerichte geldzucht, die in die jaren in satirische poëzie en in bezwerende predikantengeschriften ongezouten werd
aangeklaagd. Maar het blijft in elk geval duidelijk dat vooral het particuliere
mecenaat van de magistratenfamilies en de zich meer en meer aristocratisch
opstellende koopliedengeslachten, vooral in Amsterdam maar ook in andere
steden en in de provincie, veel heeft bijgedragen tot de creativiteit en de legitimatie van de genres van het ‘dichterlijk applaus’ en het daarmee gepaard gaande prestige van de dichtkunst.
Dichters droegen tevens in steeds belangrijker mate bij aan de voor de
toenmalige maatschappij zo kenmerkende debatcultuur. Deze cultuur, waaraan ook vrouwelijke auteurs deelnamen, werd gedragen door vriendenkringen
en het gemeenschapsgevoel rond het vrije dichterschap. Zij bood niet alleen
ruimte voor principiële ideologische stellingnames – lange leerdichten bijvoorbeeld – maar stimuleerde ook de vertolking van gezamenlijke interesses,
zoals voor de alle dogmatiek overstijgende emotionele aspecten van de religiositeit. Die werd in demonstratiebloemlezingen breed uitgemeten. Een door
economische wetten en specialisatie gereguleerde markt van vertalingen voldeed
aan de vraag naar teksten die ontspanning, veelzijdige kennis en onderlegdheid garandeerden. Dit alles vond plaats in een open kosmopolitisch klimaat,
waarbij men zich in hogere kringen meer en meer op de Franse beschaving
ging richten. Het aanbod was overvloedig en gevarieerd. Vooral in het domein
van de romans en novellen, maar ook in dat van de toneelliteratuur was de
import groot. De markt werd tevens overstroomd door uit het Engels overgezette puriteinse traktaten, die mede de beweging van de Nadere Reformatie
steunden en mét de nieuwe calvinistische openheid voor het vrije geestelijke
lied leidden tot een nieuw elan van de religieuze lyriek.
Maar wat van die jaren het meest blijft hangen, zijn ongetwijfeld de ontwikkelingen en discussies van poëticale aard. De aanspraak van de dichtkunst
op eeuwigheid en algemene geldigheid, die zo sterk belichaamd bleef in het
werk van Vondel, wijkt bij een aantal dichters voor de eigen ervaring als middel tot zelfreflectie en zelfdistantie. Geen universele pretenties meer. Ook in de
meditatieve religieuze literatuur wordt het individueel ervaren voorval, naast
de Schrift, een dankbaar uitgangspunt voor meditatie en gebedslyriek. In het
toneel komt de aristotelische poëtica, gericht op het wekken van tragische emoties
via sterk beregelde en afgewogen structurering van de intrige, in botsing met
anticlassicistische opvattingen die de natuur, de eigen aanleg en ervaring en
het oordeel van het publiek de voorrang geven op de klassieke autoriteiten en
de toneelwetten. Een toenadering tot de ervaren werkelijkheid blijkt ook uit
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de niet meer uitsluitend christelijk gemotiveerde afwijzingen van de mythologische Parnassustaal, de tendens tot helderheid van taalgebruik en het succes
van sterk op de werkelijkheid betrokken genres als de satire, het hofdicht, de
invallen-bij-voorvallenpoëzie en de exotische reisverhalen.
Dat al deze tendensen zich veel complexer en minder eenduidig voordeden
dan hierboven bij wijze van inleiding is geschetst, mag blijken uit de gevarieerde, door dichterskringen aangelegde bloemlezingen, een fenomeen dat
vanaf de aanvang van deze periode gedurende een twaalftal jaren – ook in de
provincie – een opvallende hausse kende. Op zichzelf zijn deze bundels een
zeer duidelijk signaal van de commercialisering van de literaire producten, die
bovendien bijdroeg tot de canonvorming, een van de opvallendste verschijnselen in het literaire leven vanaf de jaren vijftig. Deze canonisering werd vooral op een indrukwekkende manier zichtbaar in de toenemende belangstelling
voor uitgaven van verzamelde werken.

Vormen van canonisering
Geeraardt Brandt had het na de dood van Hooft al gezegd: ‘ondertuschen verlangt hier de poëzy na [naar] nieuwe Voorstanders onder de geleerden’. Inderdaad zouden na 1650 dichters van een nieuwe generatie – onder wie Brandt
zelf, Reyer Anslo, Jeremias de Decker, Joan Dullaert, Joachim Oudaan en Johannes
Vollenhove – een plaats krijgen naast al gevestigde auteurs als Vondel, Hooft,
Huygens, Westerbaen en Cats. Gezamenlijk voegden ze zich naar de gangbare
literaire normen van de classiciserend-retorische dichtkunst. Er verschenen
tussen 1651 en 1663 wel acht verschillende bloemlezingen, veelal gevuld met
gelegenheidsgedichten: enkele naar aanleiding van politieke en andere actuele
gebeurtenissen of religieuze feestdagen, maar de meeste voor of over bepaalde
personen, inclusief hun publicaties en portretten. Anders dan voor de nog doorlopend gepubliceerde populaire liedboekjes was de markt voor zulke bloemlezingen hierna kennelijk verzadigd. Wel zou de belangstelling voor uitgaven
van verzameld werk, die tevoren al aanwijsbaar was, nu sterk doorzetten, een
tendens waarop uitgevers graag inspeelden. Nog later introduceerde Geeraardt
Brandt met zijn Levens van Hooft (1677) en Vondel (1682) het verschijnsel van
de schrijversbiografie, waarin het literaire werk een belangrijke plaats innam
(zie p. 766).
Dit alles bevestigde het besef van een dichterscanon, dat al voor 1650 was
ontstaan, deels door de vermelding van bewonderde voorgangers in voorwoorden tot eigen werk, deels ook door de verzameluitgave Olyf-krans der
vreede (zie p. 505). Die verstevigde in 1649 in elk geval de positie van Vondel,

Vos, Brandt, Anslo en Westerbaen. Het was een canon die een vaste kern zou
behouden, terwijl hij in de marges vatbaar was voor veranderingen en verschuivingen.
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Bloemlezingen
Alle bloemlezingen waren het resultaat van verzamelactiviteit en keuzes,
waarbij – afhankelijk van de verzamelaars – verschillende overwegingen een
rol lijken te hebben gespeeld. In de eerste bundels ging het om de presentatie
van auteurs van erkende reputatie, al of niet nog in leven, liefst met geheel of
relatief onbekende gedichten. Teksten die wel eerder gedrukt, maar niet gemakkelijk bereikbaar waren, werden dus ook wel opgenomen. In de latere
bundels lijkt de behoefte om ongedrukt werk te bieden het belangrijkst, wel
het liefst van bekende dichters, maar als dat niet voorradig was, ook van eendagsvliegen. Maar of het nu handschriften – al dan niet door de auteur zelf
aangeleverd ‒ of gedrukte teksten betrof, voorwaarde was natuurlijk de beschikbaarheid van materiaal. Die werd mede bepaald door de literaire en sociaalreligieuze contacten van de verzamelaars. In de opeenvolgende bundels – alle
in handzaam octavoformaat – namen gelegenheidspoëzie, nogal eens naar aanleiding van eenzelfde gelegenheid, en epigrammen een hoe langer hoe grotere
plaats in. Het epigram was een specialiteit van onder anderen Huygens.
De gedichten in de twee delen van Verscheyde Nederduytsche gedichten, die
in 1651 en 1653 bij de Amsterdamse uitgever Lodewyck Spillebout verschenen,
waren blijkens de titelpagina bijeengebracht door een aantal Amsterdammers
die zich achter initialen verscholen. Onder hen bevonden zich de rijke, gecultiveerde kunstminnaar Jan Six, het schouwburghoofd Jan Vos, de latere stadsgeschiedschrijver Tobias van Domselaer en de remonstrantse predikant in spe
Geeraardt Brandt, allen behalve Van Domselaer ook zelf dichters die in beide
delen met poëzie waren vertegenwoordigd. Bij nadere beschouwing lijkt
Brandt echter de hoofdrol in de totstandkoming van beide delen te hebben gespeeld. Van hem zijn dan ook de opdrachten aan de met hem bevriende schilder Geeraerdt van Syl en aan Jan Six. Deze laatste schijnt al in deze tijd in het
kunstzinnige circuit als een soort mecenas te zijn opgetreden; zo dankte Jan
Vos zijn benoeming tot schouwburghoofd waarschijnlijk mede aan zijn invloed. Rembrandt beeldde hem verschillende malen af.
Op de titelpagina van het eerste deel worden Grotius, Hooft, Barlaeus,
Huygens en Vondel speciaal aangeprezen. Dit lijkt erop te wijzen dat Brandt
de bundel onder de vlag van zowel befaamde geleerdheid en maatschappelijk
aanzien als van literaire reputatie te water wilde laten. Noch Grotius, noch
Barlaeus had immers als Nederlandstalig dichter enige naam gemaakt. Hun
gedichten waren dan ook deels uit het Latijn vertaald, maar waarschijnlijk
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Portret van Jan Six op
negenentwintigjarige leeftijd.
Ets van Rembrandt, 1647.

geen daarvan speciaal voor deze gelegenheid. Het aantal verzen dat van een
dichter werd opgenomen, was niet tekenend voor de literaire hiërarchie. Zo
was Vondel met drie gedichten minder prominent aanwezig dan Vos en Anslo,
maar zijn aanzien was kennelijk groter dan dat van die twee andere dichters,
die niet speciaal op het titelblad genoemd werden.
Behalve Grotius waren de aangeprezen dichters ook vertegenwoordigd in
het tweede deel van de Verscheyde Nederduytsche gedichten. Op Hoofts naam
stond één tekst: de al een halve eeuw oude ‘Rijmbrief ’ uit Florence. Anders dan
zijn gedichten in het eerste deel was die weliswaar nog nooit eerder gedrukt,
maar het betrof hier wel een latere, door een onbekende intermediair omgewerkte versie, die ten onrechte op 1607 of 1608 was gepostdateerd. Anders dan
Grotius kon het ‘hoofd’ der dichters zo in de ondertitel van de bloemlezing
blijven staan, naast Barlaeus, Huygens en Vondel. Deze coryfeeën werden nu
echter samen genoemd met Tesselschade Roemers en Jacob van der Burgh,
van wie de eerste vertegenwoordigd was met twaalf gedichten en de ander maar
met één. Beiden bezaten kennelijk een marktwaarde door hun relatie met de
kring van Hooft, Huygens en Barlaeus. Dat gold blijkbaar niet voor Anna
Roemers, van wie wel drie gedichten opgenomen waren, maar die niet op het
titelblad werd vermeld. Behalve op deze dichters van gevestigde reputatie wees
Brandt in de opdrachten van de twee bundels echter ook uitdrukkelijk op
twee nieuwe sterren aan het dichtersfirmament van wie hij werk pousseerde:
Franciscus Martinius en Jeremias de Decker. Hij nam Martinius’ door Hooft
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geprezen Treur-gedicht [...] over ’t lyden en sterven van [...] Christus en het vervolg daarop (zie p. 465), en De Deckers grote gedicht Goede Vrydag (zie p. 651)
allebei op in het eerste deel, in de afdeling ‘Geestelycke gedichten’.
De formule sloeg snel aan bij de ondernemende Leeuwarder boekverkoperuitgever Hendrik Rintjes, die zich later zou profileren als doopsgezind stichtelijk dichter. Na de dood van Fonteyne vestigde hij zijn naam als uitgever met
een volgende bloemlezing in twee delen, Klioos kraam (1656, 1657), waarvan
hij het eerste deel opdroeg aan Simon Abbes Gabbema. De veelzijdige letterkundige en geleerde Gabbema zou zich sterk inzetten voor de profilering van
de Friese identiteit. In 1659 benoemd tot officieel historicus van Friesland, ging
hij zich ook met elan aan de studie van de Friese taal wijden. Zo zorgde hij bijvoorbeeld voor een Friese grammatica, die hij toevoegde aan de uitgave van
het – voor het overgrote deel Friestalige – werk van Gijsbert Japix, die hij in
1681 bezorgde.
Rintjes’ uitstalling van de geleerde muze Clio lokte het publiek allereerst met
bekende Hollandse namen. In de opdracht aan Gabbema waren dat nog alleen
Vondel en Jan Vos, die qua aantal opgenomen gedichten ook zeer prominent
aanwezig waren. In de opdracht van het tweede deel werden de verzen uit het
‘onvergelijkelijk brein’ van Hooft en de ‘spitszinnige harzenen’ van Huygens met
ere genoemd, evenals Vondels ‘zielroovende’ gedichten, voorzien van ‘hooghstaateliike vonden in allehande stijl en stof ’, en de ‘hoogdraavende’ poëzie van
Vos. Naast De Decker (‘deftig’, dat wil zeggen: ernstig) figureerden nu ook
Anslo (‘overaardig’, dat wil zeggen: aangenaam gevat), en – als enige Fries –
Gabbema (‘geleerd’). Rintjes steunde in het eerste deel ook in zijn keuze stevig
op de Verscheyde Nederduytsche gedichten: 39 van de 179 gedichten kwamen al
daarin voor. Zijn bundels dienden echter ook om behalve Gabbema een aantal
andere Friese dichters aan de literaire canon toe te voegen. Hun teksten zal hij
wel via de netwerken van Gabbema en zijn collega-boekhandelaar Hero
Galama hebben verkregen. Zowel Gabbema als Sibylle van Griethuysen was
als dichter relatief ruim vertegenwoordigd. Iets minder plaats kreeg Gijsbert
Japix, van wie geen Friese, maar wel een paar Nederlandse gedichten – ondertekend met Jacobs – waren opgenomen. Deze drie dichters behoorden allen tot
de Friese kunstzinnige elite. Van hen vond men in Klioos kraam onder andere
lofdichten op de Friese schilderes Margaretha de Heer, wier werk door andere
in de bundel figurerende Friese én Hollandse dichters werd geroemd. Op een
geheel van 56 dichters, van wie veertig nog niet in eerdere bloemlezingen waren opgenomen, kwamen er echter zeker niet meer dan tien uit Friesland. De
anderen waren meest Hollanders, onder meer uit het piëtistisch georiënteerde
netwerk rond de Amsterdamse dichter-uitgever Hieronymus Sweerts. Maar ook
van de jonge Johannes Vollenhove, die toen nog als predikant in Zwolle woon-
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de, was werk opgenomen. Rintjes stalde ook graag vrouwen uit in zijn kraam.
Naast gedichten van Tesselschade en Anna Roemers, die al in de Verscheyde
Nederduytsche gedichten voorkwamen, nam hij van nog vijf dichteressen werk
op. Dat waren de Friese dichteressen Sibylle van Griethuysen en Sibylle van
Jongstal en nog drie andere vrouwen, onder wie de Amsterdamse Catharina
Questiers en de Alkmaarse Alida Bruno. Van Sibylle van Jongstal werd overigens nooit meer iets anders gedrukt dan het ene gedicht dat Gabbema – voor
wie het was bestemd – aan Rintjes bezorgde.
In 1658 volgde bij de Amsterdamse uitgever Jan Rieuwertsz. sr. al weer een
derde deel van de Verscheyde Nederduytsche gedichten. Dit was bijeengebracht
door ‘n.h.b.g.a.i.m.’, waarachter zich meerdere, ons onbekende verzamelaars
verscholen. Geeraardt Brandt, inmiddels remonstrants predikant in Nieuwkoop,
was in elk geval weer sterk bij deze bundel betrokken. De in het vorige decennium gestorven Hooft, Grotius en Barlaeus waren niet meer vertegenwoordigd, maar de poëzie van Huygens, Vondel, Van der Burgh en De Decker kreeg
nu samen met die van Westerbaen, Anslo en Vos een speciale aanprijzing. Men
vond hierin Vondels later zo bekend geworden gedicht op ‘Het stockske van
Joan van Oldenbarnevelt, vader des vaderlants’ uit 1657, waarin de dichter dat
stokje als volgt aanspreekt:
Mijn wensch behoede u onverrot,
o stock en stut, die, geen’ verrader,
Maer ’s vrydoms stut en Hollants Vader
Gestut hebt op dat wreet schavot.

Het was een onverbloemd eerbewijs aan een integere, plichtsgetrouwe staatsman, steunpilaar van de vrijheid, die ter dood was gebracht toen in 1619 ‘Gewelt
het recht dorf buigen’. De stok waarop Oldenbarnevelt op weg naar het schavot zou hebben gesteund, was op dat moment in het bezit van de echtgenote
van Westerbaen, voorheen weduwe van Oldenbarnevelts oudste zoon. Het
voorwerp dat zij ongetwijfeld altijd heeft gekoesterd, zou nog tot lang in de
achttiende eeuw tijdens de bijeenkomsten van staatsgezinden als relikwie
worden vereerd. De teksten uit dit derde deel van de Verscheyde Nederduytsche
gedichten werden in hetzelfde jaar onder de titel Apollos harp door Rieuwertsz.
en zijn collega-uitgever Jan Hendricksz. Boom opnieuw op de markt gebracht,
met een aantal aanvullingen. Bij die heruitgave was Brandt waarschijnlijk niet
meer betrokken. De aanvullingen bevatten namelijk onder meer een puntdichtje van Vos, die met een poëticaal steekje tegen Brandt diens rijmloze verzen
uit 1648 (zie p. 407) een lemmet zonder punt noemde. Uitgever Rieuwertsz.,
evenals Rintjes doopsgezind, bracht in deze zelfde tijd al werken van Descartes

Autograaf van Vondels ‘Het stockske van Joan van Oldenbarnevelt, vader des vaderlants’, 1657.
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in de vertalingen van Glazemaker op de markt. Hierna zou hij zeer omstreden
filosofisch werk van Spinoza en diens volgeling Lodewijk Meijer uitgeven.
De twee uitgaven van Rieuwertsz. bevatten uitsluitend nieuw werk, vooral
van al eerder gebloemleesde dichters, al kwamen er anderen bij. Ook de uitgevers van de Bloemkrans van verscheiden gedichten (1659) en Hollantsche
Par nas (1660) wilden kennelijk alleen nieuwe gedichten brengen en geen
‘schrapzel van geklove beenen’, zoals de samenstellers van de Bloemkrans het
uitdrukten. Dit hield in dat in deze bundels naast bekende auteurs ook relatief
veel nog onbekende namen figureerden. In de Bloemkrans, verzameld door
‘eenige Liefhebbers der Poëzy’, waren remonstrantsgezinde dichters als de inmiddels in Rotterdam wonende Oudaan en de met hem bevriende Leidse glasgraveur Willem van Heemskerk prominent aanwezig. Huygens en Vos, die in
alle andere bundels wel voorkwamen, ontbraken nu. Mogelijk lag dit aan het
feit dat de samenstellers geen nieuw werk van hen te pakken konden krijgen,
maar misschien was er toch ook sprake van boycot op instigatie van Oudaan.
De Bloemkrans bevatte onder meer diens zeer kritische aanval op Huygens’
Trijntje Cornelis (zie p. 550). In Oudaans ogen kon Vos’ Aran en Titus al helemaal niet door de beugel. Hij beschouwde die Amsterdamse theaterman als
‘een domme os, die naeulyx iet anders kon doen dan bulken en loeien’.
Evenals de Verscheyde Nederduytsche gedichten i en ii verscheen de Bloemkrans bij Spillebout, maar de Hollantsche Parnas bij – en op directe instigatie
van ‒ zijn Amsterdamse collega Jacob Lescailje. Zijn bundel kwam voort uit
het schouwburgmilieu. Lescailje had vanaf 1657 een vast samenwerkingsverband met de Schouwburg en drukte bijna alle stukken die daar in première
gingen, een positie die tevoren Dirck Cornelisz. Houthaeck had bekleed. Hij
had voor zijn dichtverzameling de schouwburgregent Tobias van Domselaer
ingeschakeld, die inmiddels een van de schouwburghoofden was geworden.
Lescailje, die zelf met drieëntwintig gedichten aanwezig was, deed zijn uiterste
best voor het promoten van deze bloemlezing, waarin hij Vondel, Vos, Anslo,
Westerbaen en voor het eerst ook Brandt al op de titelpagina rekende tot de
prominenten onder de ‘voornaamste Dichters onser eeuwe’. Onder aanprijzing van de didactische en geestverheffende functie van de poëzie droeg hij
het boek op aan mecenas-burgemeester Joan Huydecoper van Maarsseveen.
Vervolgens kondigde hij in een voorwoord – naast teksten van Vos – wel negentig ongedrukte gedichten van Vondel aan, die ‘meest alle de lof en gedachtenis
van treffelyke mannen’ bevatten. Gedichten dus in dienst van de gevestigde
orde en geen verzen die van katholieke scherpslijperij te betichten waren.
Vondels positie als gelauwerd poëet werd nog eens bevestigd door de opname
van de verzameling gedichten die ter gelegenheid van het Sint-Lucasfeest in 1653
en de oprichting van de Broederschap der Schilderkunst waren geschreven
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(zie p. 562). Tot slot bracht Den herstelden Apollos harp (1663) in een aanzienlijke uitbreiding van Apollos harp opnieuw nieuw werk van wel en niet eerder
gebloemleesde auteurs en tal van anonymi.
De meeste bundels vormden een platform voor religieuze en politieke polemiek. In deel i van de Verscheyde Nederduytsche gedichten vond men Westerbaens Kracht des geloofs – diens aanval op Vondels Altaergeheimenissen – en
ook andere teksten van remonstrantse signatuur. Een extra katern bevatte hekelingen van Willem ii’s recente aanval op Amsterdam en lof op de Bickers,
deels van Vondels hand. Klioos kraam was in religieus opzicht vrij neutraal,
maar in Apollos harp vond men substantiële vinnige kritiek op de calvinistische
orthodoxie, weer vanuit remonstrants standpunt. De Bloemkrans liet duidelijk
verschillende partijen aan het woord: er was bijvoorbeeld plaats voor Goudina
van Weerts felle kritiek op Vondels Maria Stuart, maar ook voor de terechtwijzing van de parodisten van Vondels Altaergeheimenissen en onder andere voor
diens eigen lofzang op Alexander vii, de paus die de jezuïetenorde in Venetië
had hersteld.
Een vaak voorkomend onderwerp blijkt de inleving in het lijden van Christus, in deze tijd een zeer geliefd literair thema bij auteurs van alle religieuze gezindten. Men vindt het in het eerste deel van Verscheyde Nederduytsche gedichten niet alleen bij de calvinisten Martinius, De Decker en Huygens (in
diens al wat oudere sonnettenreeks Heilighe daghen), maar ook in een Goede
Vrijdaggedicht van de remonstrantsgezinde Hugo de Groot en een van Barlaeus. In het tweede deel komt het onderwerp terug in een lijdenscyclus van de
katholieke Jan Vos en in gedichten van Maria Tesselschade en Vos over Maria
Magdalena, in het derde deel (en dus ook in Apollos harp) in Vondels Ecce homo.
In Klioos kraam ii legde de recentelijk gepubliceerde Kruistriomf (1656) van de
calvinistische Vollenhove het volle accent op Christus’ overwinning op zonde
en dood, en vormde zo in zekere zin een pendant van Vondels gedicht ‘Gethsemani of Engeletroost’, met zijn nadruk op lijden en troost.
Alles bij elkaar stond er in deze bloemlezingen werk van meer dan tachtig
dichters, met als belangrijkste constanten Huygens, Vondel, Vos, De Decker,
Anslo, Westerbaen, Brandt en – in bescheidener positie – Hendrik Bruno.
Deze auteurs waren nog in leven en er circuleerde ook nieuw werk van hen.
Cats en de inmiddels gestorven Heinsius waren – om welke redenen dan ook –
helemaal afwezig, ook in de eerste delen van de Verscheyde Nederduytsche gedichten. Dat Krul evenmin vertegenwoordigd was, lag waarschijnlijk meer aan
de aard van zijn poëzie (veel liedjes en geen gedichten op actuele gebeurtenissen) dan aan een gebrek aan teksten. De wel opgenomen gedichten beantwoordden in het algemeen aan de normen voor moderne, classiciserende poëzie,
maar het gelegenheidskarakter van het merendeel stond zeker niet borg voor

hoge kwaliteit. Een anonymus in Den herstelden Apollos harp meende – bij
wijze van beeldspraak – dat de kunst ondergesneeuwd dreigde te raken onder
de profijtelijke gelegenheidsschrijverij van handwerkslieden. Hij dacht misschien niet direct aan de gebloemleesde minor poets, maar zijn klacht tekent
wel de literaire situatie van zijn tijd:
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’t Misbruyck van Poësy dat is nu veel te groot,
De kunst eerst hoogh geacht loopt beed’len thans om broot;
Om trompers lietjens1 en om lange bruylofts rymen
Op een deuchtrijck paer volcks2 heel lam3 aen een te lymen.
Het weeftouw weeft thans rym, het knippen van de schaer
Ruyst in des scheerders oor of ’t Hypocrene4 waer:
Daer is thans nu niet een schoelappers bruggekluysje5,
Of ghy soudt sweeren dat het was Apollo’s huysje;
Het kromme vengsterdier6 vast knickende sijn kop,
Spoeght7 vaerssen op sijn banck als waer ’t Parnassus top.
1

liedjes die de loftrompet spelen
mensen 3op een slappe manier
4
de dichtersbron aan de Helicon 5keldertje onder een brug
6
wezen dat voor een venster zit 7spuwt
2

Het lijkt even op de oude klacht van de dichters die zich als ware kunstenaars
wilden onderscheiden van ongeleerde gelegenheidspoëten, die er ter wille van
geld maar wat op los rijmden. Maar in tegenstelling tot vroeger ging het de
onbekende auteur niet meer om de tegenstelling tussen elitedichters ‘om de
eer’ en broodschrijvers. Uit het vervolg van zijn vers blijkt namelijk dat hij
juist het gebrek aan financiële beloning van goede dichters betreurde. Cats en
Westerbaen mochten dan tevreden zijn met eer, maar, zo vond hij, wat had men
in armoede daaraan? Dit geluid zou vanaf deze tijd vaker worden gehoord.
Verzamelde werken
Het duidelijkste symptoom van de behoefte aan canonisering was wel de verschijning van verzamelbundels van aparte auteurs, voorlopig praktisch alleen
van mannelijke dichters. Het initiatief hiertoe kon uitgaan van uitgevers met
een commercieel oogmerk, of van de auteurs zelf (als zij nog leefden), die dan
zelfpresentatie beoogden. Soms ook was het een bewonderaar die de poëzie
bijeenbracht. Zulke verzamelbundels waren meestal volgens het intussen ingeburgerde classicistisch-retorische gebruik geordend. Vaak ging het om een
indeling in inhoudelijke reeksen, zoals afdelingen met religieuze poëzie, maar
ook met verschillende soorten gedichten over verschillende onderwerpen, samengebracht onder de noemer ‘Mengelrijm’ of ‘Verscheyde gedichten’ en dergelijke.
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Maar men kon een bundel ook indelen naar formele of inhoudelijk bepaalde
genres, zoals sonnetten of bruiloftsgedichten, soms ook in een combinatie van
dat alles.
In deze periode kwam er van alle topdichters uit de bloemlezingen opnieuw
of voor de eerste maal zo’n bundel op de markt, behalve van Anslo. Diens definitieve vertrek naar Rome in 1649 was bekrachtigd in zijn gedicht ‘Affscheydt
van Amsterdam’, dat opgenomen was in Apollos harp. Maar het eerst werd in
1655 werk van de niet-gebloemleesde Cats in zo’n uitgave verzameld, terwijl
ook Six van Chandelier, van wie alleen in Klioos kraam i een gedicht was opgenomen, al in 1657 kwam met zijn verzamelde Poësy. Waar de Cats-uitgave binnen zes jaar nog driemaal werd herdrukt, bleef die van Six een eenmalige bescheiden zelfpresentatie die blijkbaar nauwelijks weerklank had.
De eerste uitgave van het verzameld werk van Cats gaf blijk van hoge aspiraties. De uitgever en auteur Jan Jacobsz. Schipper was met de dichter, die zich
als rustend dienaar van de staat op zijn Haagse landgoed Sorgvliet had teruggetrokken, tot een akkoord gekomen om al het gedrukte en nog niet verschenen oude en nieuwe werk in een rijkgeïllustreerde folio – meer dan vierhonderd prenten! – te verzamelen. De in 1655 verschenen Alle de wercken werden
al in 1658 herdrukt met toevoeging van weer nieuwe titels van de nog steeds
creatieve tachtigjarige. Niet alleen Schipper, die in zijn verzoek om het privilege
wees op Cats’ fenomenale bijval (tienduizenden exemplaren!), op de Franse,
Engelse en Duitse vertalingen en op de universele weerklank van het werk, te
vinden ‘by alle soorten van menschen tot in de abdijen ende cloosters, ende in
de bibliotheecken van allerley gesinten’, zag zijn onderneming als een monument. Ook de dichter zelf leek het zo te zien. Op een aantal exemplaren liet hij
zilveren muiters (versieringen op het voor- en achterplat van de band) en sloten
aanbrengen. Ze stelden als een synthese van ‘zijn’ themata allegorische interpretaties van de Trionfi van Petrarca voor: de liefde, de kuisheid, de faam, de
tijd, de dood en de eeuwigheid. De dichter liet die luxueuze banden met aparte
opdrachtgedichten bezorgen aan plaatsen en instellingen die in zijn leven een
rol hadden gespeeld: zijn geboortestad Brouwershaven, Zierikzee, Middelburg,
Dordrecht, de Staten van Holland en West-Friesland, de Staten-Generaal. Het
had alles van een officieel statement. Ook aan andere huldeblijken voor de staatsman-dichter ontbrak het niet. Schippers uitgave van de nieuwe Sorghvlietse
werken was in een mum uitverkocht. De bejaarde en in de modieuze bloemlezingen afwezige Cats was al jaren gecanoniseerd. Na zijn pensionering werd
hij een icoon. De literaire grapjes die over hem de ronde deden, kwamen deze
positie eigenlijk alleen maar bevestigen. In zijn vaak geciteerde voorrede voor
de editie van 1658, waarin hij spectaculaire cijfers meedeelt over de oplagen van
Cats’ bundels, signaleerde Schipper uitdrukkelijk hun Vlaamse en Brabantse
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successen. Die bijval reikte nog verder dan hij wellicht ooit heeft vermoed.
Direct hierna verschenen ook andere verzameledities, niet in zulk indrukwekkend folioformaat, maar in kwarto of octavo. Wel waren ze meestal, evenals de Cats-uitgave, voorzien van een portret van de auteur en een serie lovende
drempeldichten. De eerder gebundelde poëzie van Hooft en Vondel werd heruitgegeven en het was nu ook hoog tijd voor de langverwachte nieuwe Huygensuitgave, die Christiaan Huygens in nauw overleg met zijn vader verzorgde.
Constantijn Huygens droeg deze Koren-bloemen (1658) op aan zijn ‘lieve dry
overighe sonen’, met uitsluiting van zijn toen nog niet getrouwde dochter. In
dezelfde tijd (1657) bundelde ook Westerbaen zelf zijn werk. Daarentegen werden verzameluitgaven van De Decker (1656 en 1659) en Jan Vos (1658 en 1662)
door hun marktgevoelige uitgevers bezorgd. Jan van Duisberg betrok in 1658
Vos niet eens bij zijn uitgave, terwijl Jacob Lescailje, de uitgever van de tweede
Vos-publicatie, er tegen de zin van Vos diens klucht Oene bij leverde. Van
Geeraardt Brandt, die inmiddels zijn wereldlijke jeugdpoëzie uit de editie1649 verloochende, verscheen in 1665 een stevige bundel stichtelijke lyriek.
Van deze en andere auteurs zouden in de volgende perioden nog uitgebreidere edities verschijnen, behalve van Bruno, wiens Mengel-moes van verscheyde
gedichten op allerhande voor-vallende saecken al in 1666 – postuum – door een
Leidse uitgever werd gepubliceerd. De twee delen van Bruno’s werk waren inderdaad bijna geheel gevuld met een pêle-mêle van Latijnse en Nederlandse
gelegenheidsverzen, naast vertalingen van onder andere Vergilius’ Eclogae en
een psalmberijming, zoals dat een godsdienstig en geletterd dichter betaamde.
De meeste verzamelbundels werden ingeleid met drempeldichten, waarin
wederzijdse loftuitingen de onderlinge erkenning van de gecanoniseerden benadrukten. Die kwam ook tot uitdrukking in onderling gewisselde gelegenheidsgedichtjes. De Hagenaars Cats, Huygens en Westerbaen loofden elkaar,
Huygens en Jan Vos evenzo, terwijl De Decker en Bruno bijdragen leverden
voor de uitgaven van Huygens en Vos. Vondel dichtte alleen voor de Huygenseditie: zowel een aanmoediging aan Christiaan Huygens ‘dat hy zyn heer vaders
gedichten het licht gunne’ als een gedicht op het door Christiaan getekende portret van diens vader (en face en en profil). Op huygensiaanse toon en in huygensiaanse strofen betoonde hij zich zonder enige reserve een bewonderaar die
verlangend uitzag naar de ‘gulde spreucken’ (de nieuwe puntdichten) en ‘aertige spitsvondigheên’ van zijn mededichter, die zich overigens geheel van hem
had gedistantieerd. De Decker, die tegenover de uitgave van zijn eigen werk
zeer weigerachtig stond, werd door Oudaan voorgesteld als het dak van de
tempel der letteren: een geestig, op zijn naam geïnspireerd compliment, maar
gemeend.
Ook rijtjes namen bevorderden verdere canonisering. In Oudaans voor-
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noemde gedicht mondde een reeks namen van klassieken en grote Italiaanse
dichters uit in een serie bekende Nederlandse dichters, waarbij ook Spiegel en
Heinsius hoorden. Cats, Hooft, Huygens, Westerbaen, Vondel, Vos en De Decker
figureerden zowel in Van Duisbergs voorwoord tot de Vos-editie als aan het
eind van Westerbaens Ockenburgh (zie p. 609), dat ook in Westerbaens Gedichten
was opgenomen. Van Duisberg greep nog terug naar Heinsius en Coster, terwijl Westerbaen ook Anslo, Camphuysen, Van Heemskerck en de – volgens
hem te weinig dichtende – Van der Burgh noemde. Hij verwees zelfs terug
naar Bredero, wat niet heel vaak gebeurde. Binnen deze canon kreeg elke dichter – zoals we ook al zagen in Rintjes’ voorwoord tot Klioos kraam – naar stijl
en toon zijn eigen label. Van Duisberg hanteerde die zeer gemakkelijk. Cats
was natuurlijk weer ‘zoetvloeiend’, (de oudere) Hooft ‘breinwettend’ en Huygens ‘dichtdichtend’, Westerbaen ‘zerp-zoet’ (vriendelijk kritisch) en De Decker
opnieuw ‘deftig’ (ernstig). Van Duisberg kon in zijn Vos-editie de ‘onverbeterlijke’ Vondel blijkbaar moeilijker onder één noemer brengen. Ook Vos kreeg
geen epitheton: die blonk volgens zijn uitgever niet alleen uit in ‘vaste zinspreuken’ – de moraliserende sententies die Vos’ huismerk waren – maar ook
in krachtige verwoording en betoog en ordelijke (passende) stijl. Voorzichtige
kritiek op Huygens’ duisterheid klonk bij Westerbaen, wiens vroegere navolging van Huygens plaatsgemaakt had voor de brede, anekdotische verteltrant
van Cats. In zijn drempeldicht voor Koren-bloemen waarschuwde hij tegen het
risico van onverstaanbaarheid, terwijl hij in de Cats-editie van 1658 Cats juist
prees om zijn helderheid.
In zijn bundel Koren-bloemen – die ruim 1300 pagina’s telde – bevestigde
Huygens zijn faam als scherpzinnig en ‘dichtdichtend’ (bondig) observator
van zijn directe omgeving en van andermans en eigen leven. Hierin vond men
de al gepubliceerde grote gedichten en Dagh-werck, veel persoonlijke gedichten over hemzelf en zijn naaste vriendenkring, inclusief de oude verzen voor
Susanna van Baerle, maar ook acht afdelingen met ‘sneldichten’. Dat waren
veelal satirische en door een aardige taal- of gedachtevondst frapperende korte versjes, in de klassieke traditie van Martialis, een genre dat eertijds door
Roemer Visscher in de Nederlandse literatuur was geïntroduceerd. Ook Jeremias de Decker, Jacob Westerbaen en Jan Vos wierpen zich, elk op hun eigen
wijze, op dit genre. De ‘sneldichten’ van Huygens varieerden van satirische gedichtjes over een bepaald thema tot allerlei soorten gelegenheidsversjes, zoals
grafschriften, bijschriften bij portretten of drempeldichten. Hij schreef er alleen
al in het Nederlands enkele duizenden van, vaak op reis, tussen zijn ambtelijke
bezigheden in, en ook vaak in reeksen snel achter elkaar. Ook die ‘sneldichten’
waren alleen voor fijnproevers bestemd, of zoals Huygens het op 5 februari
1656 in zo’n versje op een ‘Soutvat’ (in de afdeling over ‘Dingen’) formuleerde:

Een snell, gesouten* Dicht, dat wijse lie’n vermaeckt
En is geen’ spijse die gemeene* tongen smaeckt:
Doorsoutt uw’ redenen; ’t volck weet min als een Soutvat;
Van hondert leseren niet een die ’t rechte Sout vat*.
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*geestig
*gewone
*de echte geestigheid vat

Ook het hofdicht, dat inmiddels eveneens in de mode was gekomen, was in Korenbloemen vertegenwoordigd (zie p. 606).
Evenals Huygens presenteerde ook Westerbaen (1599-1670) zijn poëzie nadrukkelijk als product van zijn vrije tijd, maar met veel minder literaire pretentie
en veel meer gemakkelijk vertelplezier. Wel schreef Westerbaen geëngageerd
polemische gedichten tegen de contraremonstranten en Vondel, en gaf hij in
poëzie uiting aan politieke betrokkenheid, met name bij lotgevallen van de
Stuarts en de zeeoorlogen met Engeland. Maar hij gebruikte toch vooral graag
zijn satirisch talent voor komische, prikkelende versjes, gedichtjes voor vrienden (veel voor Huygens) en andere gelegenheidsverzen vanuit zijn leven als
landgoedbezitter met een passie voor de (hazen)jacht, zoals ‘Op den halsband
van my gegeven aen Joly, een Joffren-hondeke, dat twee jongen van een
Hasewindt voor my gezooght had’. Het tweede en derde deel van de tweede
Westerbaen-editie van 1672 waren – afgezien van een afdeling Latijnse poëzie –
bijna geheel gewijd aan vertalingen en bewerkingen van klassieke teksten (van
Vergilius en Ovidius tot toneelwerk van Seneca en Terentius) en Erasmus’ Laus
stultitiae. Anders dan zijn psalmvertaling van 1655 en de commerciële klassiekenvertalingen die nu vaker op de markt kwamen, moest dit gelden als nietinspannend tijdverdrijf van een geletterd man. Tegenover dit ontspannen
dichterschap stond dat van Jan Vos, mateloos als hij bij diverse gelegenheden
zijn epische trompet hief, visionair als ontwerper van buitensporige allegorische vertoningen bij belangrijke staatkundige en lokale gebeurtenissen en onstuitbaar als vindingrijk, semigeleerd gelegenheidsdichter voor vele leden van
het Amsterdamse patriciaat en hun familie. Maar ook een dichter die het niveau van Vondel nooit kon bereiken.
De canon van het Zuiden?
In het Zuiden was er van bloemlezingen en verzamelde werken en een eigen
canonvorming geen sprake. Dichters uit de Republiek – en men kende er tamelijk veel – vervulden er een stimulerende rol. De periode 1620-1650 biedt
daarvan talrijke voorbeelden. Na 1650 ging de lang geroemde naam van
Heinsius in dat discours stilaan wijken voor die van Vondel. Dé onbetwistbare
voorganger bleef meer dan ooit tevoren Jacob Cats. In de literatuurgeschiedenissen wordt de Vlaams-Brabantse dichtkunst van die tijd daarom steevast als
catsiaans bestempeld. Met het oog op de invloed van Poirters (zie p. 683) en

diens eigen Brabantse versie van het model is deze kwalificatie zeker voor nuancering vatbaar.
Pas tegen de eeuwwisseling zou met name de Duinkerker dichter Michiel de
Swaen aan het werk en de receptie van de gevierde Noord-Nederlandse voorbeelden Cats en Vondel een poëticale reflectie koppelen. Vroegere sporen daarvan zijn eigenlijk te vaag of te cliché om er veel belang aan te hechten. Curieus
zijn de wellicht grappig bedoelde rijmen van de Brugse rederijker M.D. Baque
of Baeke. Ze dateren van enkele maanden na Cats’ overlijden in september
1660. Vlaanderen zou voor de beroemde dichter een betere biotoop zijn geweest dan Holland:
Ick meyne Catzius en waere noyt ghestorven,
Indien hy hadd’ gheleeft in onse Vlaemsche locht:
Maer daer wiert daghelicx soo veel papier bedorven
In Hollant, dat den Man ’t niet langher lijden mocht
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Wel is waer, wy* moeten strijcken
Zeyl voor Cats, en Heyns oock wycken:
D’eenen was een Gentenaer,
D’ander van niet wijt van daer.
Hollant magh op haer* niet rommen
Die van ons Landen commen.
Huygh*, en Vondel, gaet haer aen:
Die ons oock niet aen en staen.

*de Vlaamse dichters

*deze dichters
*Huygens

Het laatste vers wordt door de geschiedenis voldoende tegengesproken.

Het toneel
Met de theatraliteit die hem op het lijf was geschreven, liet directeur Jan Vos in
maart 1664 de eerste steen van de nieuwe Amsterdamse Schouwburg leggen
door zijn dochtertje. Een vertederend spektakel. Het kind moest daarbij verzen van vader debiteren, in naam van de Parnas:
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Maar, vervolgt hij, in het werk van de Bruggeling Jan Lambrecht, een vriend
van Cats, zal de geest van de gestorven dichter herademen. In dezelfde bundel
en met dezelfde bedoelingen – de lof van Lambrecht – wilde nog een andere
rederijker de Zeeuw bij de Vlaamse letteren inlijven:

De speelen zijn om ’t volk tot deugden te verplichten.
Hier op leg ik de grondt tot steunsel van ’t gebouw.
Men hou het niet voor vremt dat vrouwen gronden stichten,
De wijze Bouwkunst, die men roemt, is zelf een vrouw!

524

Gebruikmakend van een epidemie die in dat jaar tot de sluiting noopte, had
de overheid de toelating verleend om de Schouwburg te verbouwen naar de
vereisten van een modern, dat wil zeggen op spektakel gericht theater. De zaal
werd een jaar later ingewijd.
Als de stenen van zowel het oude als het nieuwe gebouw hadden kunnen
spreken, dan hadden zij dat zeker over de periode 1650-1670 gedaan. Deze decennia zijn voor de geschiedenis van het Nederlands drama en toneel een tijd
van grote weelde en verscheidenheid geweest. Nog steeds in het literair-historisch geheugen staan de voor een kennerspubliek geschreven meesterspelen
van Vondel, gepaard aan veel en diepgaande poëticale reflectie en aan discussies en tegenstand. Maar voor het grote publiek en mensen als Vos zal de overweldigend leidende rol van Amsterdam vooral gelegen hebben in de haast
massale productie van het spektakel- en het ontspanningstoneel, waarin het
emotioneren van het publiek een doel op zichzelf was geworden. Dat toneel
was zowel afkomstig van eigen bodem als uit het Franse en Spaanse repertoire.
Dat auteurs uit Brabant in dit bedrijf nadrukkelijk gingen meespelen, was een
nieuw gegeven. Ook in de Vlaamse steden was het toneelleven niet stilgevallen.
Vanuit de katholieke traditie werd een aangepast en modern drama gepromoot
in dienst van de beleving en de verbreiding van het geloof, zonder dat daarbij
overwegingen van theoretische aard werden geformuleerd. En in de Republiek
werd toneel geschreven en gespeeld met onmiskenbaar politiek opiniërende
bedoelingen: het theater als discussieruimte.
De Amsterdamse Schouwburg
Onder het bewind van Jan Vos, van 1647 tot zijn dood in 1667, ontwikkelde de
Amsterdamse Schouwburg zich verder tot een cultuurtempel waarin spannend
en oogverblindend vermaak de boventoon voerde. Met een beroep op het
spreekwoord ‘het zien gaat voor het zeggen’ ruimde Vos steeds meer plaats in
voor allegorische taferelen, zang en balletten, dit ook los van de opgevoerde
spelen. Hij versierde onder andere nieuwe tragedies van Vondel, waarin juist
woord en argumentatie centraal stonden. Zo ontwierp hij bijvoorbeeld een
spectaculair ballet voor het einde van Lucifer (1654) in plaats van de door Vondel
voorgestelde dans van engelen, en voor Jeptha (1659) een pantomimische vertoning als uitbeelding van het offer van de dochter van de hoofdpersoon. Dit
alles was bedoeld om het grote publiek te behagen en de recettes te verhogen.
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En dat had succes. Een vaderlands stuk als Bontius’ Belegering ende het ontset
der stadt Leyden (zie p. 422), dat oorspronkelijk al tableaux vivants bevatte,
had zijn enorme populariteit in 1660 en 1662 dan ook zeker te danken aan de
prachtige taferelen die Vos ervoor had ontworpen.
Door de ingrijpende verbouwing ging in 1665 Vos’ grote wens in vervulling
om, net als in het Italiaanse, Spaanse en Franse toneel, ook in Amsterdam spelen
met opzienbarend ‘kunst- en vliegwerk’ te vertonen. De nieuwe Schouwburg
werd nu voorzien van een diep coulissetoneel en ingewikkelde machinerieën.
Vanaf 1667 beleefde Vos’ eigen Medea hier triomfen, een stuk dat een opeenstapeling van gruwel paarde aan wonderbaarlijke toneelveranderingen en
spectaculaire effecten. Medea was de eerste van een serie oorspronkelijke en
vertaalde tragedies die ontleend waren aan de klassieke mythologie, bevolkt
met goden die allerlei hoogst onwaarschijnlijke handelingen verrichtten. Ook
Lodewijk Meijer, die tussen 1665 en 1669 deel uitmaakte van het schouwburgbestuur, leverde in 1667 zo’n stuk met kunst- en vliegwerk: een vrije navolging
van Corneilles La conquète de la toison d’or (Ghulde vlies). Andries Pels volgde
met het oorspronkelijke spel Didoos doot (1668). Meijer en Pels zouden een
belangrijke rol spelen in het in 1669 opgerichte genootschap Nil Volentibus
Arduum (zie p. 694), dat juist strenge eisen zou stellen aan de waarschijnlijkheid van het voorgestelde. Meijer betoogde toen dat het genre van de mythologische spelen met kunst- en vliegwerk daarmee niet in strijd was, omdat het
daarin ging om de uitbeelding van een niet-bestaande toverwereld.
Voorlopig bestond het toneelaanbod ‒ nog altijd op rijm ‒ grotendeels uit
stukken met veel actie en ingewikkelde intriges, liefst aan koninklijke hoven,
waarin romantische liefde, wraak, eer en plichtsgevoel in gepassioneerde afwisseling met elkaar streden, en waarin ook nog, hoewel in afnemende mate,
beantwoord werd aan de oude smaak voor visuele gruwelijkheden. Zeker twee
derde van het ernstige nieuwe repertoire, dat in de periode 1651-1672 zo’n honderd stukken telde, bestond nu uit vertalingen of bewerkingen, nagenoeg alle
uit het Spaans en Frans. Vooral onder de Spaanse telde men ware kassuccessen,
zoals de uit Brussel overgekomen Sigismundus, prince van Poolen van Schouwenbergh (naar Calderóns La vida es sueño) of de bewerkingen door schouwburghoofd Serwouters, vooral Den grooten Tamerlan (deels naar Luis Velez de
Guevara). Een drama over Tamerlan, de historische Mongoolse ‘geessel der
Turken’, die de Turkse keizer Bayaset had verslagen en vernederd, kon op veel
belangstelling rekenen in deze tijd waarin men de Turkse opmars in MiddenEuropa als een grote bedreiging voelde. Ook enkele andere exotische titelhelden
in spectaculaire stukken van Spaanse herkomst kregen het epitheton ‘grooten’
mee. Naast Van Schouwenberghs drama, dat in het schouwburgmilieu als Den
grooten Sigismundus werd aangeduid, bracht men bijvoorbeeld Den grooten
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Titelprent van Catharina
Questiers’ Casimier, of gedempte
hoogmoet. Bly-spel. Amsterdam,
G. à Roy voor G. Smit, 1656.
De slotscène, waarin de wettige
koning Ladislaus het recht op
de troon ontneemt aan zijn
bastaardbroeder Casimier, is
duidelijk gesitueerd op het
toneel van de Amsterdamse
Schouwburg. Boven de troon
ziet men de spreuk ‘Mentem
mortalia tangunt’ (sterfelijke
dingen raken de geest).

Bellizarius (1654) van Van Schouwenberghs mede-Brusselaar Claude de Grieck
en Den grooten Kurieen (1657) van Thomas Asselijn. De enige vrouw in het vertalersgezelschap was Catharina Questiers, die al jong ook als oorspronkelijk
dichteres literaire ambities had, en vanaf 1657 in verschillende bloemlezingen
vertegenwoordigd was. Haar berijmingen van drie prozavertalingen uit het
Spaans waren echter minder succesvol, ook al werd met een ervan de verbouwde Schouwburg ingewijd. Mogelijk inspireerde haar voorbeeld de Utrechtse
Dieverina van Kouwenhoven tot de vertaling van De Benserades Cleopatra (1669).
In dit in Amsterdam uitgegeven treurspel rechtvaardigden neerdalende goden
wel de aanbeveling ‘met vlieghwercken’, maar het werd niet opgevoerd.
Na 1665 werden de Franse spelen – strakker van opbouw dan de Spaanse –
absolute koplopers, met onder andere stukken van de latere librettist van Lully,
Philippe Quinault. Bij de al sinds 1641 zeer succesvolle Cid-vertaling voegden
zich nu nog vertalingen van twee andere spelen van Corneille: Horace en La
toison d’or (Meijers Ghulde vlies). In de nieuwe komische stukken, meest oorspronkelijke kluchten, werd voortgeborduurd op de oude thema’s (zie p. 390).
Ook putte men wel uit teksten van Engelse gezelschappen, zoals in succesvolle
kluchten van Matthijs Gramsbergen (Den hartoog van Pierlepon, 1650) of Melchior Fokkens (Dronkken Hansje, 1657), respectievelijk gelicht uit Shakespeares
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Midsummer night’s dream en The taming of the shrew. Dit laatste stuk was
trouwens het enige Shakespeare-drama dat in de zeventiende eeuw (in 1654)
vertaald werd. In Amsterdam had het weinig succes. Na 1665 kwamen nu ook
meer vertaalde komedies op de planken, zoals van Molière en een vertaling van
Plautus’ Menaechmi door Joan Blasius: Dubbel en enkkel (1670).
Voor de oorspronkelijke ernstige spelen in het nieuwe repertoire tekenden
verschillende auteurs, wier werk overigens meestal minder publiek trok dan
de Spaanse kaskrakers. Een ware, langdurige uitschieter was – vanaf 1666 – De
stantvastige Genoveva van de Zuid-Nederlander Wouthers, een spel dat oorspronkelijk voor het Antwerps toneel was geschreven (zie p. 555). Relatief succes daarvóór hadden Bontius’ spel over het beleg en ontzet van Leiden, Karel
Stuart (1649, gespeeld vanaf 1653) van Joan Dullaert over de executie van de
Engelse koning Karel i, en de Nederlaagh van Hannibal van Jurriaen Bouckart
(1653). Dullaert onthield zich van alle spektakel, maar zijn tragedie ontleende
haar aantrekkingskracht ongetwijfeld aan het actuele politieke onderwerp, de
executie van de Engelse koning (zie p. 542). Bouckarts stuk was ruim voorzien
van geestverschijningen, spannende vertoningen en een romantische nevenintrige, maar ontbeerde evenals dat van Dullaert visuele gruwel. Horror was
in het begin van deze periode echter wel aanwezig in bijvoorbeeld Roode en
witte roos, of Lankaster en Jork (1651) van Lambert van den Bos, die dezelfde
stof als Shakespeares Richard iii behandelde, en ook nog in Mas Anjello (1668)
van Thomas Asselijn. Van den Bos en Asselijn profileerden zich ook in andere
stukken als volgelingen van Jan Vos. Overigens deed geen van deze beide gruweltragedies het erg goed. Daarentegen sloegen de twee spelen van Schipper
die berustten op de populaire avonturenroman Ariane van Desmarets tussen
1655 en 1660 wel aan.
Het pastorale spel De koningklyke harderin Aspasia van de stevig gecanoniseerde Jacob Cats, dat voor het eerst was gepubliceerd in Schippers verzameluitgave, was qua publiekssucces met de Ariane van dezelfde Schipper te vergelijken. Beide stukken leverden een bijdrage aan het toneelheldinnenbestand,
waarin Adriana Nooseman schitterde als eerste actrice op het Amsterdams toneel. Cats bewerkte in Aspasia een verhaal uit zijn eigen Trou-ringh, in dit geval over een zelfbewuste, edele herderin die na een schaking toch eindigt als
wettige echtgenote van vorst Cyrus. Komische elementen en een griezelige scène met een tovenares ontbraken ook hier niet.
De productiefste toneelschrijver bleef Vondel, van wie tussen 1654 en 1663
zeven nieuwe oorspronkelijke tragedies in première gingen. Aan de bijbel ontleend waren Lucifer (1654), Jeptha (1659), twee drama’s over David en Absalom
en een over Simson (alle drie uit 1660), terwijl Salmoneus (1657) mythologische, en Batavische gebroeders (1663) vaderlandse stof bevatte. Behalve Jeptha,
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dat wat langduriger repertoire hield, vonden deze nieuwe spelen weinig of
geen weerklank meer bij het toneelpubliek. Lucifer, de indrukwekkende tragedie over de opstand van Lucifer en zijn engelen tegen Gods wilsbeschikking,
gedurfd gesitueerd ‘in den hemel’, werd wegens protesten van de kerkenraad na
twee opvoeringen van het repertoire genomen. Salmoneus maakte drie jaar later
hergebruik van dezelfde, speciaal geschilderde toneelhemelschermen mogelijk,
maar verdween na acht opvoeringen hetzelfde jaar al weer van de planken. De
bijbelse Adonias (1661) en de mythologische Faëton (1663) werden al helemaal
niet gespeeld, en de drie spelen die volgden op Faëton – Adam in ballingschap
(1664), Zungchin (1667), Noah (1667), waarvan alleen Zungchin met een nietbijbels onderwerp – evenmin. Ook Vondels vertaling van Sophocles’ Oedipus
(1660), vijf jaar na de eerste druk opgevoerd, trok alleen een handjevol liefhebbers. Gelezen werden zijn tragedies echter wel: na het verbod op Lucifer
beleefde het stuk tot circa 1700 zeker zeven drukken.
Niet de keuze van overwegend bijbelse onderwerpen was de oorzaak van de
verminderde aantrekkingskracht van Vondels tragedies, ook al werden die
vanuit het kerkelijk kamp speciaal onder vuur genomen. Vanaf 1659 had bijvoorbeeld Serwouters’ Hester oft verlossing der Jooden, dat terugging op een
stuk van Lope de Vega, wel succes. Geeraardt Brandt zou in zijn biografie van
Vondel wijzen op de smaak van het grote publiek, dat zich liefst liet meeslepen
door het ‘ydel gezwets en den poppentoestel’ (het spektakel) van vooral de
Spaanse spelen. Vondel zelf, zo vertelde Brandt, zocht de oorzaak in het beleid
van Vos (zonder deze bij name te noemen). Die deelde zijn stukken toe aan
onbekwame acteurs, die hij ook nog eens in versleten en rommelige kostuums
liet optreden. Het was een feit dat Vondels verinnerlijkte ideeëndrama’s, met
hun concentratie op theologische en levensbeschouwelijke problematiek, een
geïsoleerde positie in het repertoire innamen. Ook in zijn behoefte om de opzet van deze tragedies te onderbouwen met de klassieke dramatheorie van
Aristoteles – die hij in het ‘Berecht’ voor Jeptha nauwkeurig en uitvoerig uiteenzette – bleef Vondel vrijwel alleen staan. Maar aan het eind van deze periode
zou de tijd rijp zijn voor een brede poëticale discussie. Deze betrof onder andere
de vraag of de eisen die Aristoteles en Horatius aan met name de tragedie hadden gesteld, als onfeilbare wetten moesten worden opgevat.
Ook groeide van overheidswege de behoefte om het toneel rigoureus te zuiveren van aanstootgevende zaken die burgerlijke onrust zouden kunnen verwekken. Deze zorg werd mede gevoed door de felle en langdurige discussie
over de heilzame dan wel funeste invloed van toneel, die sinds Lucifer opnieuw
in Amsterdam werd gevoerd. Vondel had in het ‘Berecht’ voor Lucifer de orthodoxe calvinisten al de wind uit de zeilen willen nemen met een uitvoerige
apologie van het bijbelse drama. Volgens hem stond dat, mits goed gebruikt,
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in een achtenswaardige traditie en bevatte het naast het nut van ontspanning
ook lering en opwekking tot deugd. Zijn tegenstanders waren echter diep verontwaardigd over wat zij een profanering van heilige stof achtten. Fel tekeer
ging bijvoorbeeld dominee Petrus Leupenius, die als taalkundige door Vondel
was bekritiseerd op de door hem voorgestelde spelling.
De calvinistische reacties leidden algauw tot hernieuwd verzet tegen alle toneel, nu uit de hoek van de piëtistische ijveraars voor een Nadere Reformatie.
Vondel bespotte zijn aanvallers in twee geestige liedjes over vermaarde mythologische musici (i.c. Orpheus en Apollo), die het verloren van redeloze tegenstanders, maar toch triomfeerden. En toen hij in Samson (1660) de hoofdpersoon de kerk van de god Dagon deed instorten tijdens een optreden in een
toneelspel binnen het stuk, was ook dat als zoete wraak op te vatten. In het
‘Berecht’ voor Salmoneus en in een apart prozageschrift (Tooneelschilt, 1661)
zette hij zijn verdediging van het toneel in het algemeen en van bijbelse stof in
het bijzonder nog eens kracht bij. Het Tooneelschilt was een reactie op de dogmatische toneelverkettering van dominee Petrus Wittewrongel, wiens ideeën
sterk beïnvloed waren door de Histriomax, het antitoneelstandaardwerk van
de woordvoerder der Engelse puriteinen, William Prynne. Daterend uit 1633
was dit in 1639 in een verkorte Nederlandse vertaling verschenen. In Prynnes
voetspoor had Wittewrongel, die al eerder door Vondel op de korrel was genomen, in de tweede druk van zijn Oeconomia christiana (1661) alle toneelspel
verklaard tot taboe voor de leden van de door hem aangeprezen christelijke
huishouding. Het schrijven en lezen van een ‘stichtelycke Comedie ofte Tragedie’ kon in zijn ogen nog wel door de beugel, maar niet die waarin men ‘op
een Heydensche wijse met soo veel toestel tot vleeschelick vermaeck om geld’
speelde. En zeker moesten al die schandelijke stukken die aan het heidendom
ontleend waren en vaak ontuchtige scènes bevatten, of spelen die de kerk belasterden, uitgebannen worden!
Vondels verweer ontlokte een onbekende schrijver onmiddellijk een tegenbeschouwing en een jaar later keerde een zekere Petrus Koeman zich in
Schouwspels beschouwing – een mengsel van toneel en betoog op rijm – zelfs
direct tegen de Amsterdamse Schouwburg. Volgens hem zetten onzedelijkheid
en godslastering daar de toon van vele opgevoerde spelen. In 1667 publiceerde
de Delftse dominee Guiljelmus Saldenus nog een scherpe antitoneeldialoog,
waarin zijn alter ego een lichtzinnig meisje uiteindelijk overtuigt van de verwerpelijkheid van uitbundige komische en amoureuze taferelen. Dat er intussen
in de Amsterdamse Schouwburg ook actrices optraden, leverde deze zedenpredikers waarschijnlijk nog een sterker bewijs van de infamie van acteurs dan
toen vrouwenrollen nog uitsluitend door mannen gespeeld werden.
De Schouwburg bleef intussen het paradepaardje van de Amsterdamse
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overheid, maar door al deze kritiek kreeg ook zij oog voor het potentiële gevaar van een ongebreideld toneelbeleid. Werd de publieke rust immers niet
bedreigd door de calvinistische verontwaardiging over toneel met theologische
implicaties? En kon de bovenlaag van de burgerij geen aanstoot nemen aan het
gedrag en taalgebruik in vele stukken, met name kluchten? Die elite was inmiddels sterk Frans georiënteerd en wilde zich aan uiterlijke fatsoensnormen
conformeren die niet altijd strookten met wat er op het toneel te zien en te horen was. Ook was men waarschijnlijk al direct na Vondels spraakmakende
Maria Stuart alerter geworden op onderwerpen die politiek onwelgevallig
konden uitpakken. Nadat de Schouwburg wegens de oorlogsdreiging in het
rampjaar 1672 gesloten was, werd hij dan ook pas na vijf jaar heropend, op
voorwaarde dat de opgevoerde spelen geen enkele aanstoot zouden geven. De
nieuwe normen waaraan Nil Volentibus Arduum inhoud en opzet van het toneel wilde houden, kregen toen grote invloed op het repertoire.
Vondel tragicus en de autoriteit van Aristoteles
‘Natuur baert den Dichter; de Kunst voedt hem op’: met die woorden had Vondel in zijn Aenleidinge (1650) zijn visie op de noodzaak van dichterlijke vorming
door leerbare kunstregels geformuleerd (zie p. 401). Sinds het eind van de jaren
veertig was hij ervan overtuigd dat de toneelschrijver zich moest laten leiden
door de poëtica van Aristoteles, die inmiddels in Europese geleerdenkringen
gemeengoed was geworden. Zijn inzicht hierin moet zeker verdiept zijn na het
verschijnen van Vossius’ Institutiones poeticae (1647), waarvan het tweede deel
aan de dramatische poëzie was gewijd. Weliswaar had Aristoteles meer willen
beschrijven dan voorschrijven, maar zijn interpretatoren zagen zijn beschouwingen over de dramastructuur als bindende wet. Vondel wijdde zijn ‘Berechten’ (voorwoorden) tot Lucifer en Salmoneus nog vooral aan de verantwoording
van zijn stofkeuze en aan een apologie van het – met name bijbelse – toneel.
Maar in 1659 toonde hij in zijn ‘Berecht aen de begunstelingen der toneelkunste’ voor Jeptha aan dat deze tragedie geheel beantwoordde aan de aristotelische
poëtica, én aan Horatius’ voorschriften betreffende het decorum. Hij had, zo
zei hij, hiertoe beider poëtica’s nog eens goed gelezen, met een hele reeks
commentaren daarop, onder andere de Aristoteles-editie met de Latijnse ver taling van Heinsius. Horatius was weliswaar al lang een autoriteit, maar zoals
we zagen (zie p. 174) volgden de meeste auteurs hem vrij eclectisch. Ze trokken
zich vooral niet veel aan van diens waarschuwing tegen ongeloofwaardige
sterfscènes en onwaarschijnlijke gruwelen op het toneel. Maar Vondel hield
zich ook daaraan.
Vondel reikte met Jeptha of offerbelofte al direct hoog, omdat hij hierin een
beroemd Neolatijns voorbeeld wilde overtreffen, de Jepthes sive votum (1554)
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van de Schots-Franse humanist George Buchanan. Onderwerp was de oudtestamentische geschiedenis van de Israëlitische heerser die tijdens een veldslag
God belooft dat hij na een overwinning het eerste zal offeren dat hem bij thuiskomst tegemoet zal komen, dan tot zijn ontsteltenis ziet dat dit zijn dochter is
en inderdaad het offer volbrengt (Richteren 11:30-40). Buchanans drama had
op zichzelf al de attractie dat het in zekere zin als christelijke aemulatio van
Euripides’ Iphigeneia in Aulis beschouwd kon worden, waarin Agamemnon
zijn dochter offert om zijn macht te behouden. Maar Vondel wilde ook laten
zien dat hij door ingrijpende wijzigingen Buchanans dramatisering kon omvormen tot een drama dat beantwoordde aan de strenge vossiaans-aristotelische
regelgeving.
De eenheden van plaats en tijd moesten natuurlijk sowieso gerespecteerd
worden. Tegen de laatste eis had Buchanan gezondigd, maar het lukte Vondel
om dit te herstellen, met respect voor zowel de lijn van zijn voorbeeld als de
bijbelse overlevering. Het waren echter vooral de ‘hooftcieraden’ van de door
Aristoteles beschreven dramastructuur die nu volop aandacht kregen. Dit waren de plotselinge omslag van het lot van de hoofdpersoon in zijn tegendeel,
gekoppeld aan inzicht in de ware situatie, aangeduid als ‘staetveranderinge’ en
‘herkennis’, de vertaling van peripeteia en agnitio. Vondel liet deze zich zelfs voltrekken in twee personen. Aan de ene kant staat Jeptha, die ten onrechte heeft
gemeend dat God hem, net als Abraham die zijn zoon Isaak moest offeren, alleen op de proef wilde stellen. Hij komt te laat en vol berouw tot het inzicht dat
hij de situatie geheel verkeerd heeft ingeschat en dat hij had moeten luisteren
naar de argumenten van de Hofpriester en de Wetgeleerde, die zijn voornemen
veroordeelden. Naast hem staat zijn vrouw Filopaie, die van alles onkundig is
en die, na het onverwachte bericht van haar dochters dood, van vreugde over
een gehoopt weerzien vervalt in opperste wanhoop. Ook beantwoordde Jeptha
aan de eis die Aristoteles aan het karakter van de hoofdpersoon van de tragedie
had gesteld: ‘nochte heel vroom, nochte onvroom, maer tusschen beide’. Zo’n
aristotelische protagonist kiest voor een verkeerde handelwijze als het directe
gevolg van een ernstige misstap of misvatting (hamartia). Vondel liet er geen
twijfel over bestaan dat Jeptha weliswaar oprecht is in zijn keuze om, ondanks
zijn smart over het afstaan van zijn geliefde kind, zijn gelofte te houden, maar
dat hij al bij het doen van zijn gelofte ‘reuckeloos yverigh’ is geweest en vervolgens halsstarrig in het doorzetten ervan. Het is deze hamartia – in Vondels visie
een tot zonde leidende karakterfout – die het handelingsverloop onafwendbaar naar de catastrofe voert. Vondel kon dan ook al direct in het begin van
zijn ‘Berecht’ stellen dat Jeptha aan de eenheid van handeling beantwoordde:
‘de gansche handel van Jeptha is een, en eenigh’. Deze voldeed geheel aan Aristoteles’ compositorische eis dat alle gebeurtenissen ‘waarschijnlijk en noodzake-

lijk’ naar de ontknoping leiden. De tragische gebeurtenissen betroffen naaste
bloedverwanten: eveneens in aristotelische geest.
Het gewenste effect op de toeschouwer, waarop Aristoteles overigens korter
inging dan op de structuur van het drama, bracht Vondel uiteraard ook ter
sprake. Omdat de toeschouwers zich alleen konden identificeren met protagonisten die in moreel opzicht een positie tussen goed en kwaad innamen, zo redeneerde Aristoteles, kon hun lot bij hen vrees en medelijden (‘medoogen en
schrick’) opwekken en zo een catharsis (zuivering, loutering) bewerkstelligen.
Dit hield in Vondels ogen in dat deze emoties, tot aanvaardbare proporties gematigd,
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d’aenschouwers van gebreken zuiveren, en leeren de rampen der weerelt
zachtzinniger en gelijckmoediger verduuren.

Ofwel: zij leiden tot gematigd, redelijk evenwicht in het gemoed van de individuele beschouwer, die door deze therapeutische emotionele loutering de ellende
van de wereld beter aankan. Deze aandacht voor de zedelijke dimensies van de
catharsis was meer in de geest van de Aristoteles-interpretor Daniël Heinsius
dan in die van Aristoteles zelf. Ook Heinsius had gemeend dat gewenning aan
lijden op het toneel de mens in het gewone leven zou sterken om moeilijkheden
het hoofd te bieden (zie p. 177).
Poëtica en thematiek in Vondels tragedies vanaf Salomon (1650)
Jeptha als dramatische hoofdpersoon die tussen goed en kwaad in staat, was geen
heel recente innovatie van Vondel. Al in Salomon (1650) had hij een nieuw soort
protagonist geïntroduceerd, die geen christelijke deugdheld meer was. Waar
Jeptha’s schokkende lotswisseling het gevolg was van een eigenzinnige zelfmisleiding, had Vondel in Salomon en Lucifer veeleer wankelmoedige hoofdpersonen getekend, die de inzet waren in de strijd tussen vertegenwoordigers
van goed en kwaad. Zij nemen uiteindelijk uit wellust (Salomo) of hoogmoed
(Lucifer) een verkeerde morele beslissing, die tot hun fatale lotswisseling leidt.
Zelfs Lucifer, de hoogste engel in de hemelse hiërarchie onder God, werd door
Vondel niet vanaf het begin voorgesteld als een personificatie van het kwaad.
Hij werpt zich pas in het vierde bedrijf daadwerkelijk op als leider van het leger
der engelen die zich verzetten tegen Gods besluit om de mens boven hen te
verheffen. In dit geval gaat zijn inzicht – dat hij zich met deze heilloze keuze
ondankbaar en hoogmoedig van Gods liefdevolle genade afsnijdt – vooraf aan
zijn feitelijke ondergang, die in het vijfde bedrijf in een bodeverhaal door engel
Uriël wordt beschreven. Lucifers inzicht volgt op een bewogen pleidooi van
zijn beschermengel Rafaël, die hem op het laatst nog van zijn stap probeert af

te brengen. ‘Of ergens schepsel zo rampzaligh zwerft als ick?’ roept hij uit. Maar
hij durft God niet meer onder ogen te komen en concludeert in zijn wanhoop
dat het te laat is om nog terug te gaan:

Rafaël hoort in het begin van het vijfde bedrijf Uriëls beschrijving van de catastrofe, de ondergang van de Luciferisten, tot zijn diepe treurnis aan. Er is geen
sprake van berouw bij hun leider, alleen maar behoefte aan wraak. Zijn peripetie zou dan ook de oorzaak zijn van een voor de mensheid alleringrijpendste
ommekeer: als de slang in opdracht van Lucifer Eva heeft verleid om van de
verboden appel te eten en Adam haar daarin volgt, worden beiden uit het paradijs verdreven. Op het bericht van deze zondeval van de mens slaat aan het
eind van Lucifer bij de goede engelen de vreugde over Lucifers ondergang om
naar grote ontsteltenis. De mens zal gestraft worden, maar uiteindelijk zal zijn
lot door Christus’ komst opnieuw ten goede keren. Met dit vooruitzicht besluit deze tragedie.
Lucifer kan beschouwd worden als Vondels meesterwerk. Aangrijpend is de
opklimmende spanning, die opgeroepen wordt door het dilemma van de protagonist. Deze ziet zich vanuit zijn hoge positie gedwongen om zich te onderwerpen aan een volgens hem onrechtvaardig goddelijk besluit, en valt door
zijn verkeerde keuze onherroepelijker dan de mens, die nog genade mag verwachten. Tien jaar later zou Vondel in Adam in ballingschap, ‘aller treurspeelen
treurspel’, de peripeteia en agnitio van het eerste mensenpaar uitbeelden. Dat
weet eveneens geen weerstand te bieden aan de aandrang van zijn hartstocht,
het verboden verlangen om Gods geheimen te leren kennen. Pas in 1852 zou
dat stuk voor het eerst opgevoerd worden.
Vondel bleef zich tot in zijn laatste tragedie Noah – waarin het door lust gedreven menselijk geslacht de zondvloed over zich afroept – concentreren op
de dramatische tegenstelling tussen de situatie van hoofdfiguren voor en na een
catastrofe. Daarmee richtte hij zich steeds op de slotfase van de uit te beelden
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Hoe zynwe nu zoo wyt verzeilt uit onzen plicht!
Ick zwoer myn’ Schepper af. hoe kan ik voor dat licht
Myn lasterstucken, myn verwatenheit* vermommen!
*opgeblazen hoogmoed
Hier baet geen deizen*: neen, wy zyn te hoogh geklommen.
*terugkeren
Wat raet? wat best geraemt in dees vertwyfeltheên?
De tyt geen uitstel lydt. een oogenblick is geen
Genoeghzaemheit van tyt; indien men tyt magh noemen
Dees kortheit tusschen heil en endeloos verdoemen.
Maer ’t is te spa*, en hier geen boete voor ons smet**.
*laat **zonde
De hoop is uit. wat raet? daer hoor ik Godts trompet.
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geschiedenis. Zo verschilt bijvoorbeeld de structuur van Jeptha en Samson
duidelijk van vroegere drama’s over hetzelfde onderwerp van Abraham de
Koning, die de hele geschiedenis ab ovo uitbeeldde. In Adam in ballingschap
wordt het eerste mensenpaar op het hoogtepunt van zijn paradijselijk bestaan
– hun huwelijksfeest – in de diepste afgrond van de zondeval gestort, waarmee
Vondel Grotius’ senecaanse tragedie Adamus exul in aristotelische zin omwerkte.
Sprake van antithese is er ook in Vondels spelen met de oudtestamentische
koning David als hoofdfiguur. In Koning David in ballingschap komt David
tot het ontstellende inzicht dat zijn geliefde zoon Absalom hem de macht wil
ontnemen. Hij moet in ballingschap gaan, maar ziet zich vervolgens in Koning
David herstelt gedwongen om de opstandeling ten val te brengen. Hij verovert
hierdoor het bewind terug, iets wat in de laatste regels van Koning David in
ballingschap al voorzien werd. Een dodelijke ondergang na een poging om zich
meester te maken van macht die hem niet toekomt, treft ook de jeugdige Adonias
in het gelijknamige drama, als gevolg van een beslissing van koning Salomon.
Soms betreft de ‘staetveranderinghe’ in Vondels bijbelse drama een – door
Aristoteles gesanctioneerde – omslag ten goede. Zo wordt David tot zijn grote
rouw beroofd van zijn zoon, maar daarmee ook hersteld in zijn koninklijke
macht. In Samson is de hoofdpersoon weliswaar van roemruchte rechter vervallen tot blinde verworpeling, maar de tragedie eindigt met het vooruitzicht
dat hij door Gods genade ooit zal triomferen als een van Gods heiligen.
De spelen met niet-bijbelse stof verschillen in opzet en thematiek niet van
de bijbelse. Dit geldt zowel voor Salmoneus en Faëton, ontleend aan de mythologie, als voor Batavische gebroeders en Zungchin, die respectievelijk een oude
vaderlandse en een eigentijdse Chinese geschiedenis behandelen. Salmoneus en
Zungchin beelden beide de val van vorstelijke hoofdpersonen uit. In Batavische
gebroeders worden Claudius Civilis en zijn broer het slachtoffer van de tirannie van de Romeinse stadhouder. De roekeloze Faëton gaat in de gelijknamige
tragedie ten onder in de euforie over zijn erkenning door zijn vader, de zonnegod. Deze wordt evenals David in diepe rouw gestort door de dood van zijn
zoon. Overigens benadrukte Vondel in zijn laatste tragedies Zungchin en Noah
naast de peripeteia ook de tegenstelling tussen de godvruchtigen (de jezuïeten,
respectievelijk Noah) en de ongelovigen (de Chinezen) en goddelozen (Urania
en haar man Achiman), zoals dat eerder het geval was geweest in Salomon en
Lucifer. Ook nu gaf hij daarbij een troostend uitzicht op de uiteindelijke overwinning van het goede.
Met zijn vertaling van Sophocles’ Oedipus (Edipus, 1660) zette Vondel een
hoofdpersoon op het toneel wiens hamartia door Aristoteles werd aangehaald
als directe oorzaak van zijn onthutsende lotsommekeer. Oedipus doodde weliswaar zijn vader en trouwde zijn moeder, maar omdat hij dit deed uit onwetend-
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heid, onbewust van zijn ware afkomst, is zijn schuld geheel onvrijwillig.
Anders dan bij Sophocles hebben echter bij Vondel zelfs de figuren die een
‘staetveranderinghe’ meemaken bijna altijd een verwijtbare schuld op zich geladen. Vondels protagonisten zijn verantwoordelijk voor hun daden, omdat
hun beslissingen zijn genomen uit vrije wil. Ze handelen soms willens en wetens
uit begeerte naar macht (Absalom en Adonias), uit hoogmoed (Salmoneus) of
uit ongeremde lust (de grootvorstin Urania in Noah). Soms worden ze ook
wel tegen beter weten in, uit zwakte, door anderen verleid en meegesleept (Eva
en Adam, Salomon en de grootvorst Achiman in Noah). Vaak kiezen ze minder
opzettelijk voor het moreelonwenselijke uit roekeloosheid (Faëton), zelfmisleiding (Jeptha) of al te grote toegeeflijkheid tegenover een kind (David en
Faëtons vader Phebus). In Batavische gebroeders worden de twee hoofdpersonen weliswaar ten onrechte slachtoffer van de tirannie van de Romeinse stadhouder, omdat ze onschuldig zijn aan het verzet dat hun door de Romeinen
wordt aangerekend, maar hun passiviteit als leiders wordt hun in eerste instantie wel door de Bataafse vrouwen verweten. Vondel geeft genuanceerde
aandacht aan de afwegingen en beweegredenen van zijn personages, die hij
door henzelf laat verwoorden of laat beoordelen door discussiërende tegenspelers. Door het openleggen van hun motivaties karakteriseert hij de schul-
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Titelprent van Vondels Lucifer.
Treurspel. Amsterdam, Abr. de Wees,
1654. Waarschijnlijk gegraveerd door
S. Savry. De ontknoping van het
drama: aartsengel Michaël stoot met
zijn bliksem Lucifer neer. Onderaan
de verdrijving uit het paradijs en een
aanduiding van Lucifers leger in
halvemaanvorm tegenover het driekantig leger van Michaël.
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dige hoofdpersonen eigenlijk nooit als ondubbelzinnig slecht. De toehoorders
en lezers zullen zich hierdoor gemakkelijker met hen en hun dilemma’s hebben
kunnen identificeren, terwijl hun eveneens ruimte gelaten werd om ook zelf
die motivaties op hun morele merites te beoordelen.
Kernthema in Vondels werk is de verhouding tussen God en de mens, die
aan God rekenschap van zijn handelen moet afleggen. Vanuit een onwankelbaar geloof in Gods voorzienigheid, die het menselijk handelen al van tevoren
kent, en in diens zinvol bestuur van het universum, beschouwde Vondel elk
verzet tegen de hemelse beschikking als een schuldige daad, waarover God een
rechtvaardig oordeel velt. Daarom was het beroep van de Luciferisten op vermeende rechten die zij door Gods beslissing geschonden zagen, in Vondels
ogen heiligschennis, en werd hun daadwerkelijk verzet terecht bestraft. Ook
Salomo’s bevel om Adonias om te brengen moest beschouwd worden als een
zaak van rechtvaardigheid. De samenzwering tegen zijn gezag was immers een
verzet tegen de door God gewilde orde. Wel liet Vondel zien – zoals in Jeptha –
hoe moeilijk het soms voor de mens is te weten wat God van hem verlangt,
waardoor hij te laat inziet dat hij schuld op zich heeft geladen. Jeptha is echter
ook boetvaardig. Niet alleen hij, maar ook mensen die moedwillig voor het
kwade hadden gekozen, riepen volgens Vondel weliswaar Gods straf over zich
af, maar alle boetvaardigen mochten ook hopen op genade. In de opdracht tot
Noah stelde Vondel deze tragedie voor als de laatste van een trilogie, waarin
deze genade steeds nadrukkelijker op de voorgrond trad. In Lucifer wordt de
titelfiguur, die de genade afwijst, getroffen door Gods straffende gerechtigheid. In Adam in ballingschap mogen Adam en Eva voor hun nakomelingen
hopen op Gods goedertierenheid. In Noah wordt Noah, die vasthoudt aan het
goede, al direct door God gered van de zondvloed, terwijl ook hier de boetvaardigen vooruit mogen zien naar verlossing uit hun zonde door Christus.
Schuld en schuldbesef over eigen beslissingen speelden ook een zeer belangrijke rol in andere Vondel-drama’s. In Jeptha, Koning David herstelt en
Faëton betreft dit een liefhebbende vader, die direct betrokken is bij de dood
van zijn kind. Jeptha hoopt – ten onrechte – dat God het offer van zijn dochter
op het allerlaatst zal afwenden, zoals dit ook was gebeurd met Abrahams offer
van Isaak. David geeft weliswaar toe aan de aandrang van opperbevelhebber
Joab om zijn leger tegen dat van Absalom in te zetten, maar met het bevel om
zijn zoon te ontzien. Joab doodt Absalom daarop eigenmachtig. En als de zonnegod Febus als gevolg van een belofte de onervaren Faëton de zonnewagen laat
besturen, waardoor deze uit roekeloosheid de aarde dreigt te verbranden,
moet hij zich zonder mogelijkheid om in te grijpen neerleggen bij Jupiters beslissing om zijn geliefde zoon te doden. In alle drie de gevallen wordt de vader
tot slot in rouw gedompeld: in het geval van Jeptha en David gemengd met

537
D E L I T E R AT U U R VA N C I R C A 1 6 5 0 T O T C I R C A 1 6 7 0

een diep schuldgevoel, bij Febus echter – ondanks het feit dat hij zijn persoonlijke verantwoordelijkheid erkent – vooral met behoefte aan wraak, die hij alleen
door het gezag van Jupiter laat varen. Zowel David als Febus tracht bovendien
zijn zoon zoveel mogelijk te verontschuldigen door te wijzen op diens jeugd,
waardoor hij gemakkelijk het slachtoffer is geworden van kwade raadgevers
(Absalom) of overmoed. Vondel voelde zich, gezien zijn eigen biografie, ongetwijfeld extra betrokken bij deze uitbeeldingen van schuldig vaderschap. Hij
had immers zelf zijn eigen onverbeterlijke zoon, wiens schulden hem bijna
hadden geruïneerd, naar Oost-Indië gezonden, en deze had daar de dood gevonden.
In de vrouwenrollen van Vondels tragedies heeft men wel drie basistypes
herkend: die van martelares, slachtoffer en verleidster. Zo was Maria Stuart als
slachtoffer van het fanatisme van haar tegenstanders in zijn ogen een christelijke (hier: katholieke) martelares, een type waardoor hij ook blijkens zijn
Brieven der heilige maeghden (1642) geboeid was. Wel voerde Vondel na Klaeris
van Velsen in Gysbreght van Aemstel en Ursul in Maeghden geen martelaressen meer op die ten prooi vallen aan mannelijk lustbejag, maar wel andere
vrouwen die het slachtoffer zijn van het handelen van een mannelijke tegenspeler. In Jeptha’s dochter Ifis, die door haar positie geen andere keuze heeft
dan gehoorzaamheid, tekende hij een onschuldig slachtoffer van de zelfverblinding van de vader. Abisag in Adonias wordt misleid door haar machtsbeluste minnaar en meegesleept in diens val. Ook wordt Jeptha’s vrouw Filopaie
in rouw om haar dochter gedompeld door toedoen van haar echtgenoot, zoals
eerder Rispe en Michol (in Gebroeders) hun zonen verliezen door de voor hen
onaanvaardbare beslissing van David. Deze vrouwen worden bewogen door
hartstochtelijke liefde voor hun kinderen, zoals Badeloch wordt beheerst door
liefde voor haar echtgenoot. Anders dan het jonge meisje Ifis legt geen van hen
zich in eerste instantie volgzaam neer bij de beslissing van hun wettelijke
leidsman, zoals de heersende moraal dit voor alle vrouwen voorschreef. Het is
echter de vraag hoezeer hun dit in Vondels ogen aangerekend moest worden.
Excessieve emotionaliteit was nu eenmaal – ook dit volgens de toen heersende
visie – eigen aan ‘den tederen aard der vrouwen’. Dat die door liefde voor man
of kinderen ook grote moed konden opbrengen, bewees niet alleen Badeloch,
maar ook Walburgh, de moeder van de Bataafse gebroeders.
Actief handelende, berekenende vrouwen die de man verleiden tot het kwade, achtte Vondel echter wel degelijk schuldig, en zulke vrouwen kwamen behalve
in Joseph in Egypten (1640) ook voor in Salomon, Adam in ballingschap en
Noah. Zowel Sidonia (in Salomon) als grootvorstin Urania (in Noah) verleiden
hun echtgenoot tot overgave aan zinnelijk genot in plaats van onderwerping
aan de enige en ware God. Dit geldt ook voor Eva. Anders dan de jonge Grotius
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in Adamus exul stelt Vondel haar in het begin nog voor als een ideale, dat wil
zeggen volgzame en bescheiden vrouw, maar na haar val verandert zij radicaal
van gedrag en wordt een ware verleidster. Ze probeert het overtreden van Gods
gebod tegenover Adam eerst te bagatelliseren en chanteert hem dan door een
beroep op zijn seksuele gebondenheid aan haar. En al duurt Adams tweestrijd
veel langer dan die van zijn vrouw, hij kiest uiteindelijk liever voor de zonde
dan dat hij haar zou moeten verliezen. Vondel liet overigens enige ruimte voor
de vraag of de grootste schuld in overeenstemming met de traditionele theologische visie bij Eva lag, of dat Adam toch ook medeschuldig was aan haar
verleiding door de slang, omdat hij haar alleen gelaten had. Zo zou deze – ook
dit volgens de gangbare huwelijksmoraal – toen al tekortgeschoten zijn als
leidsman. Wel volgde Vondel de gangbare opvatting dat de vrouw als gevolg
van haar zinnenlust de slavin van de man zou worden en gestraft met barenspijn.
Adam in ballingschap kreeg onmiddellijk opmerkelijke kritiek vanuit het
gezichtspunt van een vrouw, de ons verder onbekende Meynarda Verboom.
Zij kende niet alleen de bijbel, maar ook Vondels werk blijkbaar goed en ze
verweet de dichter in haar berijmde betoog Pleyt voor onse eerste moeder Eva,
tegen Joost van de Vondels treurspel aller treurspelen, van Adams ballingschap
(Amsterdam 1664) onder meer dat hij Eva veel negatiever had voorgesteld dan
in het bijbelverhaal. Daarin stond in elk geval niet dat Adam zich tegen Eva
had willen verzetten en dat de vrouw een slavin van de man zou zijn!
De klassieke toneelwetten ter discussie
Vondel had in het ‘Berecht’ voor Jeptha Aristoteles’ poëtica en alle decorumeisen
van Horatius gepresenteerd als absoluut normgevend voor de ideale tragedie.
In 1667 stelden de schouwburghoofden Jan Vos en Lodewijk Meijer dit classicistische regelsysteem echter minder onaantastbaar voor. Vooral de theaterman Vos zag meer heil in een soort stukken die blijkens zijn eigen ervaring het
publiek het meest aanspraken. Zelfverzekerd ondergroef hij in zijn voorwoord
tot Medea (1667) het autoriteitsgeloof in regels die door anderen waren geformuleerd, en hij stelde daarvoor logische redenering en ervaring in de plaats.
Allereerst liet hij zien dat de theoretici waarop Vondel zich beriep, ten onrechte
gezag hadden. Wat waren dat voor autoriteiten, zo vroeg hij zich af. Horatius
zelf had nog nooit een drama geschreven en maakte zelfs als dichter fouten,
terwijl Aristoteles niet eens een dichter was, maar een filosoof, die volgens
Descartes niet veel voorstelde. Bovendien keurde Seneca, een man van de praktijk, anders dan Horatius – die zichzelf ook nog tegensprak – wel gruwelen op
het toneel goed! Vos zag heel goed dat de oudheid geen eenheidspakket was,
en hij was beslist vooruitstrevend in zijn visie dat Horatius’ toneelwetten – met

Moet juist een Duits Poëet nu noodig zijn ervaaren
In Griecx, Latijn?

Anders dan Jan Vos was zijn collega Lodewijk Meijer (1629-1681) juist wel heel
geleerd. Deze medicus en taalkundig goedgeschoolde lexicograaf speelde een
centrale rol in de vriendenkring om de omstreden filosoof Spinoza. In 1666
had hij anoniem een opzienbarend werk (in 1667 uit het Latijn vertaald als De
philosophie d’uytleghster der H. Schrifture) gepubliceerd, waarin hij zich als
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name de waarschijnlijkheidsnorm – gebonden waren aan de ervaringen van
diens eigen tijd. Horatius’ afwijzing van toneelgruwelen, met het argument
dat ze ongeloofwaardig en weerzinwekkend zouden zijn, was volgens Vos afgestemd op een Romeins publiek dat door gewenning aan gladiatorengevechten
zo’n nabootsing als onecht zou afwijzen. Daarentegen bleek het Amsterdamse
publiek nu juist wel bewogen te kunnen worden door zulke uitbeeldingen.
Evenals Schipper voor hem wees Vos erop dat de als ‘wet’ gehanteerde tijdseenheid van vierentwintig uur eveneens streed tegen de natuur: de tijd in een
spel zou immers moeten samenvallen met de in de werkelijkheid verlopen
tijd. Dit alles betekende voor Vos niet dat de oudheid daarmee had afgedaan,
maar dat hij alleen die regels wilde volgen die hij op grond van eigen redenering
en ervaring kon goedkeuren. Horatius’ eis van het ‘utile dulci’ (het nut gepaard
aan het vermaak) onderschreef hij bijvoorbeeld zonder meer. Dit gold ook
voor de noodzaak om personages te laten spreken in overeenstemming met
hun sociale klasse en om monologen en terzijdes van mensen in een normale
situatie te weren.
Tegenover Vondels programmatische toneelwetten stelde Vos nu een tweevoudige leidraad. Deze bestond allereerst uit de ‘natuur’, wat zoiets wilde zeggen
als de aanleg van de dichter (die wel door oefening gescherpt moest worden),
maar ook: de eigen ervaring van de werkelijkheid of hetgeen overeenkomt
met ‘de waarheidt van de zaaken’. Ten tweede was het oordeel van het publiek
bepalend. Toeschouwers beoordelen, aldus Vos, een schouwspel met behulp
van de rede en ze wijzen af wat niet in overeenstemming is met de ‘natuur’.
Omdat de werkelijkheid meestal uit wanorde bestaat, moet de auteur die wanorde dan ook ongeretoucheerd op het toneel uitbeelden, anders pleegt hij bedrog, zo meende hij. Op dit punt greep hij terug naar zijn opdracht voor Aran
en Titus, waarin hij al erkenning had gezocht voor de uitbeelding van een
‘wanschepsel’ in een onharmonieuze werkelijkheid (zie p. 388). Om zijn verheffing van de dichterlijke aanleg boven geleerdheid, i.c. kennis van vreemde talen,
kracht bij te zetten herinnerde Vos er tot slot aan dat Hooft hem twee regels uit
Spiegels Hert-spiegel had voorgelezen:
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aanhanger van een rationeel christendom manifesteerde. Net als Vos nam hij
in het voorwoord tot zijn drama Ghulde vlies een ‘redelijk’ standpunt in tegenover de autoriteit van de klassieke theoretici. Meijer probeerde vernuftig kool
en geit te sparen door te benadrukken dat goede dichters zich wel altijd moesten laten leiden door ‘de reeghelen der konst’, maar dat de – terecht bewonderde – ‘Ouden’ daar niet uitsluitend het patent op hadden. In tegenstelling tot
Vos wilde hij hun wetten beslist niet afwijzen, maar als ze met ‘de reden’ in
strijd waren, mocht men ze wel vernieuwen. Hiermee sloot Meijer zich aan bij
Pierre Corneille, die Aristoteles’ opvattingen nader uitgewerkt had in drie
Discours over de tragedie, in 1660 gepubliceerd in de uitgave van zijn verzameld toneelwerk. Deze Franse autoriteit had kunst- en vliegwerk, waarover de
klassieke theorie zweeg en dat in de klassieke praktijk slechts aan het eind van
een spel te vinden was, zelf ruim toegepast in La toison d’or, het voorbeeld
voor Meijers Ghulde vlies. Het volgend jaar zou Meijer zijn voorwoord tot zijn
tragedie Verloofde koninksbruidt (1668) geheel enten op Corneilles verhandelingen. Daarmee zou hij de weg banen voor de verwerking van Frans-classicistische dramaopvattingen door Nil Volentibus Arduum, hetgeen een nieuwe
literair-historische periode zou inluiden.
In 1668 kreeg Vos een medestander in Thomas Asselijn (1602-1701). Deze
autodidact manifesteerde zich al vanaf het begin van de jaren vijftig in een
Amsterdamse kring van schilders en dichters (zie p.565). In de opdracht tot zijn
gruweltragedie over de Napolitaanse beroerten van 1647, Op- en ondergang
van Mas Anjello, verdedigde hij nu eveneens de niet-selectieve uitbeelding van
de realiteit. In de classicistische kritiek op zowel schilderkunst als dichtkunst
van de eigen tijd zouden zulke opvattingen spoedig onder vuur komen te liggen, evenals de verheffing van natuurlijke aanleg boven ‘kunst’ in de zin van
leerregels en praktische oefening. Asselijns pleidooi voor eigen vinding hield
ook een onuitgesproken uithaal in naar Meijer en alle andere dichters die via
vertalen en bewerken roem gezocht hadden. Zijn minachting voor navolging
van grote voorgangers impliceerde eenzelfde kentering in de onaantastbaarheid van de klassieke dichters die ook bij Vos is te signaleren. Blijkens de inleiding van een zekere Johan de Vries tot diens dichtvertaling van een vijftigtal aan
de Griekse dichter Anacreon toegeschreven gedichten – de Griexe luyt van 1656 –
waren er ook al eerder ‘eyghen-sinnighe’ lieden die het ontlenen en vertalen van
de Ouden geringschatten en het liever bij de ‘eyge uyt-vindinge’ hielden. Deze
mensen stelden zich dus op in een ander kamp dan de classiciserende dichters
in wier werk menige overzetting of bewerking van Latijnse dichters voorkwam,
Vondel en Westerbaen met hun vertalingen van omvangrijke, apart gepubliceerde werken voorop (zie p.630).
Vos en Meijer verbeeldden in hun mythologische spektakelspelen episodes

Politieke opiniëring op het Amsterdamse toneel
Tragedies en tragikomedies dienden in deze periode vooral om een groot publiek ver buiten de grenzen van de eigen ervaringswereld te voeren. Maar toch
haakten in het theater ook nu enkele auteurs aan bij actuele politiek-maatschappelijke discussies, met name in een paar tragedies die hun stof ontleenden aan de klassieke of eigentijdse Europese geschiedenis. De discussies werden deels bepaald door de veranderde politieke situatie die ontstond na de
vroege dood van stadhouder Willem ii, die slechts een postuum geboren zoon
naliet. De Staten van de verschillende provincies trokken elk voor zich de
macht – die ze niet meer hoefden te delen met de stadhouder – naar zich toe.
Met name de Hollandse Statenregering, sinds 1653 onder leiding van de doortastende raadpensionaris Johan de Witt, verhief de republikeinse staatstheorie
van de ‘ware vrijheid’ (zonder ‘eminent hoofd’) tot beginsel van een nieuwe
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uit de liefdesgeschiedenis van Jason en Medea. Die begon met Jasons rücksichtslose actie om het Gulden Vlies te bemachtigen (bij Meijer) en eindigde
met Medea’s doding van hun beider kinderen en van Jasons nieuwe bruid, als
wraak voor zijn verstoting van haar (bij Vos). Anders dan in de tragedies van
Vondel treden vooral bij Vos alleen geheel slechte figuren op, die voor hun
gruwelijke daden niet eens verantwoording hoeven af te leggen. En hoewel
Apollo er aan het slot van Meijers Ghulde vlies op zinspeelt dat Medea haar
straf niet zal ontgaan, wordt een liefde die over lijken is gegaan toch in de handeling zelf gesanctioneerd. Aan het eind van Vos’ Medea voorspelt Venus zelfs
dat het tussen Jason en Medea toch weer allemaal goed zal komen! Er is geen
God die in het triomferende kwaad ingrijpt. En de moraliserende sententies
waarmee Vos zijn stukken en gedichten bijna plichtmatig lardeerde, glijden als
het ware langs de fictieve verdorven wereld heen. In beide stukken wijten de figuren hun handelen bij herhaling aan een heilloos noodlot en ‘noodtdwang’.
De aandacht die Meijer schenkt aan de wijze waarop Medea handelt als slavin
van haar eigen hartstochten, zou op invloed van de rationele ethica van
Spinoza kunnen wijzen. Maar de toeschouwers waren waarschijnlijk vooral
door het verbluffende en oogverblindende spektakel van deze stukken geboeid.
Zij zullen daarbij vanuit de zekerheid van hun eigen christelijke universum
veilig hebben kunnen huiveren bij deze verbeeldingen van ongestraft kwaad,
gesitueerd in een heidens-mythologische wereld. Dat het hier om afschrikwekkende en afkeurenswaardige daden ging, leed immers geen twijfel. Dit
gold voor elke tragedie over wellustige, wrede figuren, of zij nu in het stuk zelf
bestraft werden of niet. Het Ghulde vlies werd na 1670 niet meer gespeeld.
Medea, hoewel minder populair dan Aran en Titus, bleef echter nog tot ver in
de achttiende eeuw op de planken.
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staatsorde. Door De Witt en andere belangrijke woordvoerders als de gebroeders Johan en Pieter de la Court werd zij in verschillende geschriften verdedigd.
Dezen hanteerden daarin als zeer belangrijk argument het gevaar van tirannie
dat besloten lag in de macht van een enkeling. Dit gevaar was in het geval van
Willem van Oranje nog maar net afgewend door diens dood, en was in het
machtsstreven van zijn opvolgers eveneens aanwijsbaar. Charismatische figuren die het ‘dulle grauw’ op hun hand kregen, waren altijd al beschouwd als
een groot gevaar voor de rechtsorde. Het lijkt echter of dit in deze tijd extra
onderkend werd, ook in terugblikken op de opstandige acties die de vestiging
van de eigen Republiek hadden ingeluid. Zoals al eerder gezegd (zie p. 223) wilde men in regentenkringen het revolutionaire karakter van de opstand tegen
Spanje het liefst ontkennen, door erop te wijzen dat bij ons de graven (en dus
ook Filips ii) nooit de soevereiniteit hadden bezeten.
De schokkende gebeurtenissen in Engeland, waar koning Karel i op last van
het door Cromwell geleide parlement in 1649 was terechtgesteld, lokten hier te
lande onmiddellijk veel reacties in proza en poëzie uit. Calvinistische groeperingen hadden eerst nog wel sympathie gehad voor het verzet van de Engelse
puriteinen tegen de katholiekgezinde vorst. Hun motivaties werden in vele pamfletten beschouwd als identiek aan die van de eigen Nederlandse opstand. De
executie van Karel i veroorzaakte echter algemeen grote verontwaardiging. Uit
Van den Bos’ drama Roode en witte roos, of Lankaster en Jork (1651) bleek dat
de staatzuchtige Engelsen al een traditie van koningsmoord bezaten. Daarvóór
had de achttienjarige, toen nog in Rotterdam wonende koopmanszoon Joan
Dullaert het nieuws al heet van de naald verwerkt in zijn tragedie Karel Stuart.
Dit stuk werd echter pas in 1652 gedrukt, om het jaar erop – midden in de eerste oorlog met Engeland – in Amsterdam met groot succes in première te
gaan. Dullaert maakte van Karel Stuart een waar martelaarsdrama, waarin de
als zuiver anglicaans voorgestelde vorst als een christelijke ridder tegenover de
huichelachtige duivelsdienaren Fairfax en Cromwell is geplaatst. Maar de auteur benutte het stuk ook om Karel de absolutistische opvatting te laten verdedigen dat elk verzet tegen de macht van een door God gegeven soevereine
overheid (i.c. een vorst) een aantasting is van Gods recht. Zoals ook in werkelijkheid gebeurd was, voerden Cromwell cum suis de theorie van de volkssoevereiniteit aan, die de mogelijkheid tot verzet tegen een door het volk aangestelde
vorst inhield. Deze opvattingen, die eveneens in het begin van de Nederlandse
opstand gehanteerd waren, klonken in het stuk onvermijdelijk even verdacht
als de hypocriete, machtsbeluste figuren die ze formuleerden.
Ook Vondel was overtuigd van de onaantastbaarheid van de door God gegeven, autonome overheid, die als enige over het recht kan beschikken. Zo
voerde hij volgens zijn ‘Berecht’ voor Lucifer Lucifers val op ‘ten klaren spiegel

543
D E L I T E R AT U U R VA N C I R C A 1 6 5 0 T O T C I R C A 1 6 7 0

van alle ondanckbare staetzuchtigen, die zich stoutelyck tegens de geheiligde
Maghten, en Majesteiten, en wettige Overheden durven verheffen’. Hij zal daarbij zeker ook aan de gebeurtenissen in Engeland hebben gedacht, die hij in
verschillende gedichten veroordeelde. Het beroep van de opstandige engelen
op de hun eens door God gegeven rechten mocht dan misschien ook aan de
argumenten uit het begin van de eigen Nederlandse Opstand herinneren, het
werd door Vondel onvoorwaardelijk afgewezen. Lucifer werd inderdaad door
een tijdgenoot geïnterpreteerd als een commentaar op Cromwells machtsgreep. Maar het stuk was in plaats van een politieke allegorie toch allereerst
een verbeelding van het universele gevaar van hoogmoed en opstand tegen God,
dat al vanaf het begin van de schepping Gods almacht had willen ondermijnen.
Wel dacht Vondel daarbij ook aan de bedreiging van het christelijke Europa
door de Turken. Vandaar zijn opdracht aan de Duitse keizer, onder wiens leiding
de verenigde christenen dit gevaar zouden moeten keren. Vandaar dat de slagorde waarin de Luciferisten – in de Turkse kleur groen gekleed – opgesteld zijn
voor de strijd de vorm heeft van een halvemaan.
In deze periode haakte Vondel als toneelschrijver verder nog maar een enkele
maal aanwijsbaar aan bij actuele politieke kwesties. In Batavische gebroeders
(1663), waarin de door de Romeinen onderdrukte vrijheid van de Bataven centraal stond, legde hij allereerst de nadruk op de parallellie tussen de gebeurtenissen voorafgaand aan de Bataafse opstand en aan het verzet der Nederlanders
tegen Spanje. Zo werd die strijd tegen Spanje nogmaals gelegitimeerd als een
verdediging van de staatkundige vrijheid. Maar het lot van de gebroeders en
verschillende aspecten van het wrede optreden van de Romeinse stadhouder
Fonteius verwezen ook naar recente slachtoffers van eigentijdse Oranje-stadhouders, met name Oldenbarnevelt. Vondel droeg daarmee bij aan de discussies over de politieke toekomst van Willem iii, die na de restauratie van diens
zwager Karel ii in Engeland in 1660 hevig waren opgelaaid. In de contemporaine pamfletliteratuur herinnerde men in deze tijd nogal eens aan het eigengereide Faëtonachtige gedrag van de vader van de huidige Oranjeprins en waarschuwde men voor de claims van zijn jonge, en dus roekeloos te achten zoon.
In dit licht kan ook Faëton – eveneens uit 1663 – overgekomen zijn als een bijdrage aan dit debat, hoewel volgens Brandt sommigen juist dachten aan toespelingen op het toenmalige conflict tussen de Franse koning en de paus.
In deze tijd lieten de burgemeesters van het machtige Amsterdam – als het
ware een kleine machtige staat binnen de staat – zich graag vergelijken met de
beroemde consuls van de Romeinse republiek. Evenals zij hadden die zich opgeworpen als deugdzame verdedigers van de vrijheid van hun medeburgers.
Een geliefde toneelheld was dan ook de deugdzame Scipio Africanus Maior,
die als standvastig militair leider al in Govert van der Eembds Sophonisba
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(1620) op het toneel was gevoerd. Als toonbeeld van grootmoedigheid stond
hij hierna in Amsterdam op de planken in een bewerking van een Frans drama
over een episode uit zijn leven, waarin hij na de verovering van een Spaanse
stad zijn vrouwelijke oorlogsbuit edelmoedig had afgestaan aan haar verloofde. Deze geschiedenis, die vaak in de schilderkunst was uitgebeeld, stond bekend als die van het ‘Spaanse bruidje’. De Amsterdamse katholieke koopman
Jurriaen Bouckart – bevriend met Jan Vos – wijdde in deze periode zelfs twee
spelen aan deze Scipio, De nederlaagh van Hannibal (1653) en De ballingschap
van Scipio Afrikanus (1658). In het eerste stuk werden politieke issues, zoals de
onwenselijkheid van zowel een eenhoofdig gezag als een erfelijke troonopvolging,
alleen aangekaart. Maar De ballingschap stond geheel in het teken van het gevaar waartegen ook Vondel in Batavische gebroeders zou waarschuwen, namelijk de herinvoering van het stadhouderschap. Het stuk behandelt de laatste
fase van Scipio’s leven, als hij geen consul meer is. De integere vroegere leider
wordt hierin wegens zijn grote populariteit bij de massa door de senaat als een
bedreiging van de vrijheid van de staat beschouwd. Als redelijk burger zwicht
hij voor het algemeen belang en legt zich neer bij een veroordeling die hem
persoonlijk onrecht doet. Het is ‘burgemeester’ (consul) Lepidus, zijn vriend,
die de juistheid van het vonnis verwoordt.
Romeinse verdedigers van de vrijheid die overgegaan waren tot moord op
een potentiële tiran, werden in deze periode op het Amsterdamse toneel echter beslist niet als helden beschouwd. Dit waren met name Brutus en Cassius,
die met het doden van Caesar het einde van de Romeinse republiek hadden
ingeluid. In 1650, het jaar van de agressie van Willem ii tegen Amsterdam (zie
p.407), veroordeelde de acteur Hendrik Verbiest in zijn bewerking van Scudéry’s La mort de César (De doodt van Julius Caezar, 1650) de moordenaars.
Hij leek hierbij zelfs een opening te geven naar een toekomstige verheffing van
Willem iii als opvolger van diens vader. In de door de acteur Pieter Zeeryp bewerkte – ook oorspronkelijk Franse – tragedie De dood van Brutus en Cassius
(1653) werden de beide protagonisten echter met iets meer sympathie getekend, hoewel de auteur niet duidelijk partij koos.
Scipio had geen misbruik willen maken van zijn invloed op het volk. Maar
er waren recentere geschiedenissen genoeg waarin het ‘dulle grauw’ als redeloos werktuig in de hand van machtsbeluste figuren de bestaande orde – zij
het tijdelijk – omvergeworpen had. Joan Dullaert, die intussen in Amsterdam
woonde, mat in Jan van Leiden, en Barent Knipperdolling (1660) opnieuw de
fatale aantrekkingskracht van dwaalleren uit, zoals verkondigd door fanatieke
sekteleiders als die van de wederdopers. Hierna werd ook Coddes Herdoopers
anslagh op Amsterdam opnieuw in het repertoire opgenomen. In 1668 verbeeldde Thomas Asselijn in Mas Anjello een recentere geschiedenis van ophit-

Toneel in het Noorden buiten Amsterdam
Buiten Amsterdam leverden de rederijkerskamers, die in vele plaatsen nog altijd
functioneerden, zelf nauwelijks meer nieuw toneel. Wel publiceerden enkele
auteurs buiten dit milieu een of meer tragedies, die soms tot nadenken stemden
over de eigentijdse politieke situatie, en – in mindere mate – komische stukken.
Maar voordat in 1660 ook in Den Haag een Nederlandse schouwburg werd
opgericht, waren er voor die spelen niet veel opvoeringsmogelijkheden.
Politieke opiniëring?
Evenals in Amsterdam kon het ernstige dramagenre in de provincie gebruikt
worden om zich in meer of min bedekte termen te mengen in de discussies over
de rol van de Oranjes in verleden en toekomst. Dit gebeurde met name door
Dordtse auteurs, die zeker niet allen de politiek van hun vroegere stadgenoot
Johan de Witt onderschreven. Zo hield Lambert van den Bos vanuit Dordrecht
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sing van het gepeupel door een zelfopgeworpen leider. Dit was het bloedige
belastingoproer in Napels, aangewakkerd door een ambitieuze demagogische
visser, die het zelfs even tot onderkoning bracht. Anders dan Vondel, Bouckart
en Dullaert behoorde Asselijn niet tot de gezeten burgerij, die zich hoe langer
hoe meer ging afschermen van de maatschappelijke lagen onder haar. Dit verklaart mogelijk waarom hij de oude opvattingen over volkssoevereiniteit niet
lijkt te hebben afgewezen. Wel schilderde hij in Mas Anjello een afschrikwekkend geval van de chaos en terreur die ontstaan als een gewone man uit het
volk legitieme argumenten tegen tirannie hanteert om een massaal oproer te
ontketenen.
Zoals Anslo’s Parysche bruiloft (zie p.390) herhaaldelijk inspeelde op antiFranse gevoelens, zou ook Dullaerts Karel Stuart nog meermalen bij een antiEngelse stemming heropgevoerd worden, echter niet zo lang als het stuk van
Anslo. Wel voerde men beide spelen op in het rampjaar 1672, toen de Republiek
zowel door de Engelsen als door de Fransen werd aangevallen. Andries Pels zou
later zelfs suggereren dat de sluiting van de Schouwburg mede te wijten was geweest aan de politieke stemmingmakerij in deze stukken.
Toch was politieke opiniëring zeker geen waarborg voor succes. Van de andere spelen die aanwijsbaar inspeelden op de politieke meningsvorming bleef
alleen Bouckarts Nederlaagh van Hannibal langdurig op het toneel, onafhankelijk van de veranderde staatkundige verhoudingen. Dat het stuk zo lang publiek
trok, zal niet te danken zijn geweest aan de geestverschijningen en de door het
verhaal heen geweven liefdesgeschiedenis, want die bevatte Bouckarts De ballingschap van Scipio ook. Het lag zeer waarschijnlijk aan de vele ingelaste vertoningen.
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een duidelijk pleidooi voor het stadhouderschap in zijn tragedie Wilhem of
gequetste vryheit (1662). Hierin had hij op zijn beurt – en met directe verwijzingen naar Heinsius’ tragedie Auriacus (zie p. 173) – de dood van Willem van
Oranje als onderwerp genomen. In een substantiële discussie tussen de burgers
Burgerhart en Heereman, die respectievelijk staatsgezinde en orangistische visies verwoordden, kreeg de laatste viermaal zoveel ruimte om zijn opvattingen
te onderbouwen, terwijl aan het eind de geest van Willem vooruitwees naar
zijn achterkleinzoon als hoop voor de toekomst. De Hollandse graven, die in
staatsgezinde geschriften nogal eens als voorgangers in het machtsmisbruik
van de Oranjes werden voorgesteld, kwamen er in Burgerharts visie overigens
beter af dan bij zijn tegenstander. Enkele jaren later pakte Van den Bos in zijn
treurspel Catalina (1669) Romeinse stof aan om kritiek te leveren op de aristocratisch-republikeinse regeringsvorm. Daarentegen onderschreef de staatsgezinde Dordts-Nijmeegse Johan van Someren in zijn C. Iulius Caesar, ofte Wraeck
van vermande vryheydt (1670) de idealistische motivaties van degenen die deze
staatsvorm wilden behouden. Hij droeg dit stuk niet zonder reden op aan de
Amsterdamse burgemeester Van Oudtshoorn, zijn zwager (zie p.430). Maar ook
al waarschuwde hij tegen het gevaar dat de vrijheid liep als het politieke en militaire gezag in één hand waren – zoals in het geval van een stadhouder –, toch
tekende ook Van Someren conform de meest gebruikelijke visie Caesar als een
waardige tegenstander.
Een andere Dordtenaar, Samuel van Hoogstraten, had in 1660 een gepassioneerd corneillaans drama geschreven over plicht en geschonden eer aan het
corrupte Romeinse hof (De Roomsche Paulina, ofte bedrooge kuisheit, 1660).
Gezien de gebruikelijke negatieve morele visie op het Romeinse keizerrijk hoefde dat aan niemand aanstoot te geven. Zes jaar later dramatiseerde hij in
Dieryk en Dorothé of de Verlossing van Dordrecht (1666) een episode uit de
middeleeuwse geschiedenis van de eigen stad. Het was een onderwerp dat op
zichzelf al op belangstelling mocht rekenen en dat Van Hoogstraten extra aantrekkelijk maakte door het te verpakken in een verhaal van liefde en trouw. De
Dordtse burgemeestersdochter Dorothé, symbool van de Dordtse stedenmaagd,
is hierin verloofd met de nobele Hollandse graaf Dirk iv. Als zij haar liefde
vergelijkt met die van de zonnebloem voor de zon, haar Oranje-bruidegom,
moet dit wel gefunctioneerd hebben als een teken van orangistische sympathie.
Zoals de stad Dordrecht eertijds een harmonische eenheid vormde met de
graaf, zo zou zij zich nu moeten verbinden met de huidige Oranje-prins.
Het gebruik van ‘gravenstof ’ hoefde echter helemaal geen politieke bijbedoeling te hebben. Al voor Van Hoogstraten had de edelman Johan van Paffenrode, militair gouverneur van Gorinchem, teruggegrepen op een episode uit
de gravengeschiedenis van zijn stad, en die geheel toegespitst was op liefdes-
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passie. In Den onder-gang van jonck-heer Willem van Arkel (1662) wordt een
vredestoenadering van Jacoba van Beieren tot het haar vijandige Gorinchem gedwarsboomd door de weigering van de Gorinchemse heer van Arkel om met
haar te trouwen. Als Van Arkel sneuvelt bij de verdediging van de stad tegen
haar troepen, betreurt ze zijn dood wel hevig, maar te laat. Paffenrode concentreerde zich op de uitbeelding van de door vele tegenstrijdige emoties bevangen
Jacoba van Beieren, geheel conform de toenmalige smaak. De Gorinchemse afkeer van de gravin zou alleen een staatsgezinde diehard – die de Hollandse
graven veroordeelde als machtsmisbruikers – hebben kunnen sterken in zijn
aversie tegen eenhoofdig gezag, maar dat was zeker Paffenrodes bedoeling niet.
Hij volgde voor Willem van Arkels afwijzing gewoon een recent gepubliceerde
geschiedenis van de heren van Arkel door Abraham Kemp.
Paffenrode wilde kennelijk alleen publieksvriendelijke stukken schrijven, zoals
hij dat al eerder had gedaan in het komische genre. In zijn klucht Sr. Filibert,
genoemt Oud mal (1657) en zijn vermakelijke blijspel De bedroge girigheyd ofte
Boertige comoedie van hopman Ulrich (1661) zocht hij het in het beproefde
thema van de oude man die door een jonge vrouw bedrogen en bespot wordt,
maar hij deed dat wel – vooral in Hopman Ulrich – in geestige dialogen. Hij
legde zich daarin met veel plezier toe op de weergave van de kernachtige en
niet zo kiese volkstaal, een voorkeur die hij deelde met zijn neef Westerbaen
en met Huygens. Hiernaast beoefende hij als geletterd man ook allerlei andere
genres. Het succes van zijn verzameld werk, dat tot 1711 vele malen werd herdrukt, zal overigens wel vooral te danken zijn geweest aan zijn blijspel, dat tussen
1688 en 1723 regelmatig in Amsterdam werd opgevoerd. Mogelijk zijn zijn spelen – in elk geval zeker Filibert – in Gorinchem gespeeld door de plaatselijke
rederijkerskamer ’t Segelbloemken, die toen beschikte over een vaste, door de
overheid gesanctioneerde toneelruimte.
Werden de stukken van de Dordtse auteurs ook gespeeld? Van den Bos heeft
mogelijk gedacht aan een leerlingenopvoering, maar zijn spelen pasten zeker
niet in het staatsgezinde Dordtse klimaat. Ze pasten evenmin in dat van de
Amsterdamse Schouwburg, waar hij met andere drama’s wel voet aan de grond
had gekregen. Samuel van Hoogstraten liet zijn tragedies misschien in zijn
huis in Dordrecht opvoeren door zijn schildersleerlingen, die hij op deze manier
inzicht wilde geven in de persoonsuitbeelding. In 1669, toen de mogelijkheid
om de intussen volwassen Willem iii met enige hoge ambten te bekleden reëler
was geworden, bereikte zijn Dieryk en Dorothé wel – kortstondig – de Amsterdamse Schouwburg. Het onderwerp van Van Somerens C. Julius Caesar was
daarvoor in 1670 ongetwijfeld al te hachelijk. We kunnen in elk geval vaststellen
dat de drie Dordtse spelen die uitgesproken politiek geëngageerd waren – die
van Van den Bos en Van Someren – het grote toneelpubliek niet bereikten.
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De Haagse schouwburg van Van Fornenbergh
Er was buiten Amsterdam tot 1660 überhaupt niet veel gelegenheid voor uitvoeringen van Nederlands toneel. De plaatselijke overheid gaf daartoe steeds
sporadischer haar toestemming, om de vrede met de publieke kerk te bewaren.
Als er al gespeeld werd, moest het publiek het vooral hebben van opvoeringen
door reizende toneelgezelschappen, zoals de troep van de vroegere Amsterdamse acteur Jan Baptist van Fornenbergh, die eerder onder andere in Brussel
optrad (zie p.452). In het zomerreces verzorgden ook acteurs van de Amsterdamse Schouwburg wel voorstellingen buiten de hoofdstad. Deze troepen
brachten op kermissen en bij andere gelegenheden, voor zover we weten,
vooral topstukken uit het Amsterdamse repertoire, zoals Vos’ Aran en Titus en
Bontius’ spel over het beleg van Leiden. Vanaf 1648 werd er in Nijmegen een
toneelzaal geëxploiteerd waarop zulke troepen en bijvoorbeeld – vanaf 1656 –
ook studenten van de Illustere School konden spelen. Voor reizende spelers
lag deze stad gunstig op de route naar het oosten.
Dankzij het initiatief van Van Fornenbergh kreeg in 1660 nu ook Den Haag,
op de Denneweg, een vaste schouwburg voor Nederlands toneel, de tweede in
de Republiek. Die ging de concurrentie aan met de regelmatig op verschillende
Haagse locaties optredende Franse troepen. Van Fornenbergh zou dit theater
tot 1681 met zijn eigen gezelschap bespelen, behalve als hij met zijn troep in het
buitenland was of wanneer hij de kermisperiode in andere steden benutte om
daar voorstellingen te geven. In zijn versbewerking van Ovidius’ Ars amatoria
(Avondt-school voor vryers en vrysters, 1665) prees Jacob Westerbaen, een trouw
toneelbezoeker, ‘’t Schouwburg van Baptist, en daer de Fransen speelen’ aan
als uitgelezen plekken waar vrijlustige Haagse jongemannen contact konden
leggen met de meisjes, als ze dat al niet deden op andere locaties als het Voorhout, de kermis of het ijs. Voor Westerbaens uitbreidingen van zijn ovidiaanse
bron voldeed het petrarkistische idioom nog steeds:
Op ’t Schou-burg van Baptist, en daer de Franse speelen
Daer valt de beste jagt: De bly en treur-tonneelen,
Die locken meenigte van vrouw-volk derwaerts heen.
Dit is de rechte plaets (of daer en is ’er geen)
Die u kan dienen om wat aerdigs uyt te kippen*:
Daer gy een happig oog kunt weyen doen op* lippen
En mondjes van corael: op armen, die half bloot
Zig tonen poeselig: op kaecken, daer men ’t roodt
Des lieven Dageraets, of van wat flaeuwer rozen,
Door ’t zuyver lely-wit ziet lieflijk op staen blozen.

*kiezen
*zich laten verlustigen in
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Waar de Amsterdamse Schouwburg ondanks de aanwas van vertalingen toch
altijd kon rekenen op de productie van nieuwe oorspronkelijke spelen, moest
Van Fornenbergh zowel in zijn theater als daarbuiten blijkbaar hoofdzakelijk
putten uit het Amsterdamse repertoire. Vanuit Den Haag leverde alleen de Haagse
jurist Jacob van der Does twee tragedies over vergiliaanse stof, waarvan in elk
geval Ongeluckige liefde van de koninginne Dido (1661) door Van Fornenbergh
werd opgevoerd. Van der Does nam dit deftige drama over de passies van beschaafde lieden, net als het vervolgspel Het houwelyck tusschen Aeneas ende
Lavinia, in 1663 op in zijn verzamelbundel Geestelyck en wereltlyck tyt-verdryf,
een titel die varieerde op de drie jaar tevoren verschenen bundel van Johan van
Someren (zie p.430). De dan nog maar net tweeëntwintigjarige Van der Does
presenteerde zich daarin als een keurig burger. Bijna de hele rest van zijn bundel bevatte religieuze gedichten in al even statige alexandrijnen, onder andere
een berijming van de Spreuken van Salomo en verzen over het zo geliefde onderwerp van Christus’ kruisiging en opstanding. In de uitvoerige berijmde beschrijving van Den Haag, die Van der Does in 1668 zou publiceren, wijdde hij
echter geen woord aan Van Fornenberghs schouwburg. Dat deed hij uiteraard
wel aan het Voorhout, dat hij huygensiaans behandelde.
Van Fornenbergh was in de herfst van 1667 pas teruggekomen van een van
zijn buitenlandse tournees, die hem via Noord-Duitsland naar Zweden had
gevoerd en daar was uitgemond in een engagement van een jaar door het
Zweedse hof. In februari van dat jaar was het speciaal hiervoor gebouwde theater
in Stockholm ingewijd met een mythologisch aangekleed gelegenheidsstukje
op vondeliaanse toon van Hendrik Jordis. Deze Amsterdamse koopman met
een bescheiden hang naar literatuur onderhield al jaren eerder Zweedse contacten. Van Fornenbergh zou het sterk op Frankrijk georiënteerde hof daarna
nog vergasten op diverse Franse drama’s, maar ook op de Aspasia van Cats, die
als auteur in Zweden goed bekend was. Dit gebeurde allemaal in het Nederlands,
een taal waarmee men wegens de vele handelscontacten in de gebieden rond de
Oostzee, ook in Zweden, in het algemeen goed uit de voeten kon. In deze tijd
gebruikten bijvoorbeeld ook Engelsen het Nederlands voor correspondentie
met Zweden.
Een Haags stuk dat niet opgevoerd werd, was Trijntje Cornelis. Van dit
geestige en pikante blijspel zette Constantijn Huygens in 1653 binnen twee weken
drie bedrijven op papier, later aangevuld met nog twee. Huygens liet zich hiervoor inspireren door een verhaaltje uit een van de toen populaire anekdotebundels. Hij deed dit als vermaak voor zijn vrienden, aan wie hij ongetwijfeld
ook zijn meesterschap in een door hem nog niet beoefend genre wilde tonen.
Een opvoering heeft hij zeker niet geambieerd. De jonge Zaanse schippersvrouw Trijntje valt op reis met haar man in Antwerpen in handen van een slu-
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we hoer en haar laffe vriend. Die voeren haar dronken en beroven haar van al
haar tooi en kleding, waarna de man haar misbruikt en – in manskleren – achterlaat op een mesthoop. Anders dan in de anekdote maakte Huygens daarna
ruimte voor een wraakneming: de boosdoeners worden uiteindelijk op hun
beurt door knecht Kees hardhandig uitgekleed, zonder dat Trijns man iets te
weten komt. Huygens zette Trijntje tegenover de doortrapte Antwerpse onderwereldfiguren met milde ironie neer als te goed van vertrouwen, maar niet berustend in een slachtofferrol. Hij zal daarbij groot plezier gehad hebben in de
typering van de Hollandse en Brabantse dialecten en in de mesthoopscène,
waarin Trijn zichzelf eerst niet herkent, maar dan toch uit haar identiteitscrisis
krabbelt. Huygens’ vrienden – onder anderen Westerbaen en Van der Burgh –
vonden het prachtig en haalden hem over om het stuk in elk geval te laten
drukken, wat in 1657 gebeurde. Opgenomen in Koren-bloemen (1658) wekte het
de verontwaardiging van de ernstige collegiant Joachim Oudaan, die vanuit
Rotterdam de door hem anders zo bewonderde dichter in een anoniem pamfletgedicht verweet dat hij zijn godsvrucht en waardigheid had afgelegd om
onzedelijk in drek te wroeten. Als Oudaan geweten had dat Huygens op 5 oktober 1653, de dag waarop hij Trijntje Cornelis beëindigde, ook een ingekeerd gedicht schreef ter voorbereiding op het avondmaal, had hij dit misschien als
boetedoening over diens frivole literaire uitstapje beschouwd. De wereldse
hoveling én gelovige christen Huygens voelde zich echter op beide levensgebieden
thuis.
Toneel in de Zuidelijke Nederlanden
Op het eerste gezicht lijkt het toneelleven in de centra onder katholiek gezag
wat van de vaart te verliezen die het in de jaren dertig in Antwerpen en daarna
in de hoofdstad enigszins had genomen. Deze indruk is ongetwijfeld juist als
men naar het aantal gedrukte Antwerpse stukken kijkt of naar de teloorgang
aldaar van de kamers. Maar, zoals gezegd, er zijn vanaf 1660 toch weer tekenen
van leven. In de Scheldestad wordt een schouwburg geopend, gaan De Violieren
de naam overnemen van de ter ziele gegane Olijftack en onder factor Ogier op
hun beurt een eigen zaal bespelen (zie p.446), maar een vorm van herleving liet
zich pas aan het eind van de jaren zeventig waarnemen. In Brussel blijven de in
de late jaren veertig opgekomen nieuwe, vrije en op divertissement gerichte
toneelgezelschappen floreren. Nog meer compagnies worden gesticht: De
Wijngaerd in 1657, De Materbloem in 1661 en Het Heylich Cruys in 1670. In de opdracht van zijn Samson (een treurspel op zijn Spaans van circa 1660) laat de
hoofdstedeling Claude de Grieck haast juichende geluiden horen over de internationalisering van het repertoire; hij spreekt zelfs in termen van volwassenwording. Bedoeld zijn uiteraard de vertalingen, bewerkingen en opvoeringen

van Franse en Spaanse modellen (zie p.452). De Grieck, die als ‘vrije liefhebber’
van De Wijngaerd-compagnie ook nog voor de oude kamers werkte, dient zich
in deze tekst aan als de spreekbuis van de gehele Brusselse toneelschrijverij. Hij
doet bij deze gelegenheid een beroep op het begrip en de steun van de stedelijke
overheid en laat daarbij met zwier vaderlandse – lees: Brabantse – argumenten
horen. Brabant is van oudsher letterlievend en de dichtkunst past er bij alle
ambten, dat wil zeggen: door alle soorten mensen wordt zij aanvaard:

Vondel, in Brussel nochtans geen onbekende, wordt niet genoemd. En op Boisrobert na, van wie hij in 1650 de tragikomedie Palène vertaalde, vermeldt De
Grieck evenmin de Franse of Spaanse grootheden van wie hij stukken vernederlandste. En men kende in Brussel ook het Amsterdamse ontspanningstoneel.
Een van de eerste voorstellingen door De Materbloem was Kruls Diana.
Voor elk wat wils
Globaal is in werkelijkheid het panorama van de Zuidelijke toneelliteratuur
tegenover de vorige periode dus niet zo gewijzigd. Het aanbod blijft gevarieerd
en niet onaanzienlijk, zeker als men rekening houdt met de reizende buitenlandse groepen, het collegetoneel (dat ondanks het gebruik van het Latijn door
zijn enscenering en zijn Nederlandse tussenspelen of intermezzo’s veel publiek
wist te trekken) en het sowieso Nederlandstalige meisjes- en catechesetoneel.
Het toneelleven in het Zuiden profiteerde ongetwijfeld van de manier
waarop de kerkelijke kringen met de podiumkunsten omgingen. Het theater
werd strategisch ingeschakeld in het pastorale werk. Profane producties werd
zelden iets in de weg gelegd en tot de profijten die ermee waren verbonden,
werden ook de genoegens van de ontspanning gerekend. Zelfs in vrouwenkloosters werd op deze wijze bij feestelijke gelegenheden wel eens profaan toneelgespeeld. Van deze momenten van ontspanning had ook Theresia van Ávila,
met haar bekende zin voor mentaal evenwicht, in de strenge karmelietessenkloosters een gewoonte gemaakt. Toen Adriana Heylinck, de abdis van de Gentse
Rijke Klaren of ‘urbanisten’ – door paus Urbanus iv was aan deze congregatie
in de dertiende eeuw een verzachte vorm van de franciscaanse kloosterregels toegestaan – in 1664 haar vijftigjarig kloosterleven vierde, werd haar een ‘komedie’
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Desportes, Boisrobert, Huyghens, Cats, en Hoofdt, en moeten niet alleen in Vranckrijck, en Hollandt vervoordert worden, Brabandt en heeft noeyt de Poesy voor
een uyt-stekeling, maer [als] een troetel-kind aenschouwt, dat met eeren op den
schoot geset magh worden, terwijl het alle ampten verdragh heeft, en datmen
noeyt groote mannen, in wat wetenschap het zy gevonden heeft, die de Poesy haer
leckerny niet naer-gejaeght en hebben.
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van de Triumphe van den konst-winnenden Apollo opgedragen. Het spel van
een kleine vijfhonderd verzen met balletten van herderinnen en saters, muziek
en zang, behandelt de muziekwedstrijd tussen Apollo en Pan en het oordeel
van de dwaze Midas daarover. Zelfs minder beschaafde scheldwoorden ontbreken niet. De dichter was de minderbroeder en muziekliefhebber Fulgentius
Bottens, die later als auteur van ascetisch-mystieke prozatraktaten naam zou
maken. Het spel verscheen meteen in Brussel met een opdracht die de auteur
alleen met zijn initialen ondertekende. In de berijmde voorrede wordt Heylinck geprezen als ‘een nimph die van joncx af Pallas borst [heeft] gesoghen en
Pegasus fonteyn’ en als Apollo’s tiende muze. Maar werk van haar is niet bekend gebleven.
In de kleinere steden bleven de oude kamers ook als leveranciers van nieuwe
stukken nog opvallend actief. Niet alleen de eigen en de vertaalde moderne,
spannende, romantische blijeindigende tragedies en het kluchtenrepertoire
vonden veel aftrek, maar de aandacht bleef tevens uitgaan naar bijbel-, heiligenen martelaarsspelen, al dan niet opgevoerd in de context van lokale feesten en
devoties en soms nog duidelijk van de oude stempel.
Zelfs een geval als het veelgeteisterde Zuid-Vlaamse Belle – nu het Franse
Bailleul – kan deze situatie sprekend illustreren. Het stadje, in 1625 ooit hooggestemd bezongen door de Ieperse drukker-dichter Jan Bellet, was een centrum
van de garenspinnerij, maar het kreeg het tijdens de Frans-Spaanse oorlog tussen 1635 en 1660 bijzonder hard te verduren. De lokale dichter Frans Despringher
heeft al deze ellende, vaak als getuige, tot en met een reusachtige brand in 1681
in een berijmde stadgeschiedenis breedvoerig neergelegd (De Belle brand). Er
was een klein, vaak kwijnend jezuïetencollege, waar pater Poirters in de catastrofale jaren 1650-1652 als financieel opzichter, predikant, catechismusleraar
en biechtvader werkzaam was. Blijkbaar heeft het Belse toneelleven het vaak
rampzalig gebroken ritme van de lokale welvaart goed gevolgd: de voorspoediger jaren zestig laten in elk geval goed zien hoe mét de twijnfabricage ook
het theater zich herstelde. Afgaand op de vandaag nog bekende programmabrochures lijkt men dit zelfs voor het collegetoneel te kunnen vaststellen. Ook
de ‘dochterkens’ van de meisjesschool gingen onder leiding van hun schoolmeesteres toneelspelen. Alleen al in het gewone rederijkersscircuit – het stadje
telde drie kamers! – werden in 1665-1666 drie heiligenspelen opgevoerd, twee
bijbelse stukken en twee profane spelen. Een van deze beide droeg de titel
Rosillion en Rosaniere, gespeeld door de kamer Jonck van Sinnen. Ging het om
het Amsterdamse stuk van Jan Harmens Krul, gebaseerd op een verhaal uit de
Astrée? Of betrof het een eigen kamercreatie, zoals bijvoorbeeld de Romeo en
Juliette er een was die op nieuwjaarsdag 1660 in Brugge werd gespeeld? Dat
was niet het stuk van de Amsterdammer Jacob Struys, maar van de lokale rede-

Het Brussels-Antwerps-Amsterdams toneelnetwerk
Ook de toneelliteratuur wordt in die jaren zichtbaar een bedrijfstak, met auteurs, vertalers, bewerkers, tekstverzorgers en theaterdirecteurs. Er ontstaan zelfs
netwerken tussen Noord en Zuid. Het Amsterdams succes én op het toneel én
op de drukpersen van de Brusselse bewerking van Calderóns La vida es sueño
en – later – van de Antwerpse spelen van Willem Ogier zijn in het vorige hoofdstuk al ter sprake gekomen. Vooral de in het Zuiden via het Frans of direct uit het
Spaans bewerkte stukken bleven bij de schouwburgregenten en drukkers in de
smaak vallen.
Hoe een en ander in zijn werk is gegaan, zien we bij de zeer productieve
Brusselaar Claude de Grieck, die van het vertalen van eerst Franse en daarna
Spaanse drama’s zijn handelsmerk had gemaakt en daarmee in zijn thuishaven
veel bijval oogstte. Niet alleen werd zijn aan de Brusselse landvoogd opgedragen
Heraklius (1650) – een zich niet als zodanig aandienende vertaling van het gelijknamige stuk van Corneille – al in de herfst van 1652 viermaal in de Amsterdamse Schouwburg opgevoerd, maar drie van zijn titels werden zelfs voor het
eerst in de Republiek gedrukt. Op een totaal van twaalf spelen is dat niet weinig. Het Amsterdamse publiek maakte kennis met Den grooten Bellizarius in
april 1654. Er zouden de volgende jaren nog meer dan een dozijn opvoeringen
van deze Rotrou-vertaling volgen en de Leeuwardse uitgever Sydtse Rinners
bracht het stuk voor zover we weten voor het eerst uit in 1657. Hetzelfde jaar
ging in de Schouwburg De Griecks komedie – naar Scarron – Don Japhet van
Armenien in première; het blijspel werd meteen in Amsterdam gedrukt door
Dirck Cornelisz. Houthaeck, die in de opdracht aan de schouwburgregenten
uiteenzet hoe het handschrift dat hem door de auteur was bezorgd een tijdlang
was blijven liggen en hoe het door acteur Jillis Nooseman werd bijgewerkt
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rijker Michiel Baeke (zie p.523). Ook een kamerproduct was het evenmin bewaarde spel van Alboin ende Roosemunde, eveneens in Brugge opgevoerd in
1657. Met de bekende gedrukte stukken van Van der Borcht en wederom Struys
heeft deze titel niets te maken, want het spel was van de hand van de Bruggeling
Cornelis Roose. Vier jaar later wordt kennelijk een gelijknamig stuk vertoond in
Roeselare. Hetzelfde? En dat de in 1664 te Tielt gesignaleerde Comedye van
Heraclius banden had met de gedrukte tragedie naar Corneille van Claude de
Grieck, valt niet uit te sluiten: bij het grote publiek kon het woord ‘komedie’
op alle vormen van toneel slaan. Kortom: er was een gevarieerd repertoire à la
mode, maar met betrekking tot de concrete netwerken in het toneelleven van
het Zuiden valt over deze periode weinig met zekerheid te vertellen, omdat de
teksten veelal niet bewaard zijn. Die worden echter wel zichtbaar in de doorstroming van Brabantse toneelteksten naar het Noorden.
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‘vermits den Brabander en wy wat in woorden verscheelen’. Deze officieel aan
de Amsterdamse Schouwburg verbonden acteur speelde voor het gezelschap van
Jan Baptist van Fornenbergh, toen dat in Brussel en aan het aartshertogelijke
hof grote successen boekte (zie p. 452). Hij is zeer waarschijnlijk de Amsterdamse
contactman van de ambitieuze Brusselaar geweest.
Al had De Grieck reeds in 1653 in Brussel een vertaling van Lope de Vega’s
Amar sin saber à quien (Liefde sonder sien verweckt) laten opvoeren, pas na
1665 lijkt hij zich direct naar de Spaanse comedia te hebben gewend. Zijn derde
‘Amsterdamse’ stuk was het treurspel over de manhaftige Romeinse keizerin
Zenobia, vertaald naar Calderóns La gran Cenobia. Lescailje gaf het zonder
enige bronvermelding uit in 1667. Als lofdichter komt in het voorwerk van dit
toneeldrukje de Amsterdamse acteur Adriaen Bastiaensz. Leeuw aan het woord.
Deze zou zich voor zijn met behulp van een taalkundige tot stand gekomen
Calderón-bewerking De toveres Circe (gedrukt in 1670) ook wenden tot de
vertaling die De Grieck van dit stuk had gemaakt: het ‘hofspel’ – herinnert deze
genrebenaming aan de beroemde operaopvoering aan het Brusselse hof? –
Ulysses in ’t eylandt van Circe (1668). Leeuw plaatste zijn versie uitdrukkelijk
in de spectaculaire theaterstijl van Vos en presenteerde haar als een exploitatie
van de talrijke technische mogelijkheden van de nieuwe Schouwburg. Zijn
populaire Toveres zou bij de voorstanders van Nil niet in de smaak vallen. Opmerkelijk is in elk geval dat op basis van wat uit de teksten valt op te maken, het
spektakel en de muziek van de Brusselse versie zeker niet voor de Amsterdamse onderdeden. Ook uit andere teksten blijkt dat de Brusselse ‘Toonneelburgh’
– het is niet duidelijk op welke speelruimte dat precies slaat – technisch best
een en ander aankon.
Evenmin in de gunst van Nil zou de De nachtspookende joffer (1670) van de
Antwerpenaar Adriaen Peys vallen, een via het Frans bewerkte en weer bij
Lescailje gedrukte bewerking van Calderóns La dama duende. Zoals vaak het
geval is bij Peys is het stuk kennelijk voor een Noord-Nederlands publiek bestemd: het speelt bijvoorbeeld niet langer in Parijs, maar in Den Haag, en Calderóns lofzang op Madrid is er een op de Hollandse hofstad geworden. Het grof
geachte stuk moest in de Amsterdamse Schouwburg meteen na de machtswisseling ten gunste van Nil wijken voor de bewerking van hetzelfde spel door
Lodewijk Meijer (Het spookend weeuwtje), dat een echt kasnummer zou worden. De activiteit van Peys, die onder meer veel werk van Molière zou vertalen,
situeert zich vrijwel geheel na 1670 (zie p. 735). Van zijn debuutstuk (?) – of
ging het om een serie vertoningen? – Hatelycke liefde van den Gotschen Noran
ende Julia is alleen een synopsis gedrukt (Antwerpen 1661), maar de afhankelijkheid van Brandts Veinzende Torquatus (zie p.387) is duidelijk. Op enkele uitzonderingen na zouden de spelen van de zogenaamde ‘poëet van den Ant-
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werpschen schouwburg’ alleen in het Noorden verschijnen; sommige ervan
kenden daar tot in de achttiende eeuw veel succes.
Maar uit het Zuiden kwamen in Amsterdam niet alleen uit het Frans of Spaans
bewerkte spelen overgewaaid. In 1666 publiceerde Lescailje een nieuwe uitgave
van De stantvastige Genoveva ofte herkende onnooselheyt (Antwerpen 1664),
een blijeindigend treurspel van de jonge Antwerpse advocaat met de modieus
verspaanste voornaam: Antonio-Francisco Wouthers (1641-1676). Dat gebeurde, zoals meestal, zonder de mededeling dat het om een Zuid-Nederlandse auteur ging. De Genoveva was een van de meest geliefde stukken in het Zuiden,
een tot in de negentiende eeuw vaak bewerkte evergreen. Ook in Amsterdam
werd het spel een begrip. Na 1666 kwam het een viertal decennia lang nagenoeg jaarlijks op de planken en kende het tot 1782 vijftien herdrukken. Het
stond zelfs op het programma van het in 1707 gestichte Joodse theater aan de
Oude Schans. Het stuk, dat teruggaat op een bekende volksboekstof, beoogt
zeer kennelijk het vertoon en de opwekking van emoties. De moderne kritiek
heeft dat vaak als tranerigheid vertaald. De stof – een liefhebbende en standvastige vrouw die door haar even liefhebbende man tijdens zijn afwezigheid
aan de zorg van een onbetrouwbare, door de liefde verteerde ‘vriend’ wordt
toevertrouwd en daarna op basis van valse getuigenissen door haar echtgenoot
zwaar wordt bestraft – geeft daar alle aanleiding toe. Zowel de senecaanse
geestverschijningen, de tovenares, de echoscène en het droomverhaal, als de
zeer dominerende rol van het gekwetste eergevoel bij verschillende extreem
hartstochtelijk uitgebeelde personages, die aan het Spaanse repertoire herinneren, kwamen ten volle tegemoet aan de brede smaak.
Wouthers’ directe bewerkingen van Spaanse stukken (twee naar Calderón,
twee naar Lope de Vega en een naar Guillen de Castro), zijn blijkbaar niet tot
de Amsterdamse schouwburg doorgedrongen. Evenmin gebeurde dat met zijn
kluchtversie van Plautus’ Menaechmi of Tweelingen (De twee ghelycke schippers, Antwerpen 1675), een toen in Holland geliefde stof, waarin hij AntwerpsAmsterdamse tegenstellingen hanteerde (zie p.694). Wel zijn zijn ‘Spaanse’
stukken op één na – het blijspel De verliefde schoonmoeder naar Lope de Vega
(Antwerpen 1665) – alle binnen een korte tijd rond 1665 in Brussel opgevoerd
en – anoniem – gedrukt bij Peeter de Dobbeleer, die eveneens voor De Grieck
werkte. Een ervan, het ‘treurende hof-spel’ Den volmaeckten ridder, naar
Guillen de Castro’s El caballero perfecto, is uitgegeven op kosten van de ‘liefhebbers’ en door een Brussels anonymus opgedragen aan de hoofden van de
‘nieuwe Brusselse Toonneelburgh’. Het spreekt de lof van het door de overheid
gesteunde Brusselse toneelbedrijf. Een opmerkelijke tekst in dit Brusselse
pakket van Wouthers-stukken is De devotie van Eusebius tot het H. kruys, naar
Calderóns La devoción de la cruz, de enige ‘vertaling’ die van dit drama in
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Europa is verschenen. Het betreft een typische comedia de santos y bandoleros
(spel van heiligen en bandieten), waarin de helden misdadigers zijn, maar op
het einde van hun leven gered worden door Gods oneindige genade voor iedereen. Op dat laatste punt lijkt Wouthers zijn voorbeeld in jansenistische zin
te hebben geïnterpreteerd door de bekering, die mede de zaak werd geacht van
de vrije wil, geheel afhankelijk te maken van de soevereine uitverkiezing door
een almachtige met mirakels jonglerende God, die redt wie Híj wil. Het thema
was toen ongetwijfeld zeer actueel. Zelfs de leerlingen van het Brusselse jezuïetencollege moesten in 1664 publieke emblemata ontwerpen over zonde en
genade, waarin de opvattingen van de jansenisten werden tegengesproken.
Maar de manier waarop Wouthers de kluchtige elementen van Calderóns stuk
scabreus heeft uitvergroot, vertoont weinig overeenkomst met de strenge geest
van de beweging. De hypothese dat de dichter op deze manier bewust positie
zou hebben gekozen in een van de scherpste theologisch-politieke conflicten
in zijn vaderland, lijkt dus onwaarschijnlijk. De dichtende advocaat was bovendien een goede vriend van de jezuïet Cornelius Hazart, de jansenistenbestrijder;
hij zou voor diens apologetische Triomph vande waerachtige kercke (1673) een
geleerd en van noten en bronvermeldingen voorzien opdrachtgedicht schrijven.
In zijn geboortestad was Wouthers een geziene figuur. Op verzoek van het
Antwerpse stadsbestuur componeerde hij een publiek rouwdicht bij het overlijden van Filips iv en met zijn gelegenheidspoëzie bewoog hij zich graag in
kerkelijke kringen. Ook de Genoveva droeg hij in het Latijn op aan de abt van de
Antwerpse Michielsabdij, die bij de première door een Apollo werd verwelkomd.
Hoewel dat in de eigenlijke tekst nauwelijks tot uiting komt, wordt het spel in
de eerste druk expliciet als een heiligenspel aangekondigd, een gegeven dat uiteraard bij Lescailje en zijn opvolgers is verdwenen: in het Noorden is de Heylige
Genoveva gewoon de stantvastige Genoveva geworden. Dat het stuk in Antwerpen
in een religieuze ambiance werd gelanceerd, toont aan hoe modieus toneel en contrareformatorische zielzorg elkaar in evenwicht zochten te houden. Een en ander
hing natuurlijk ook samen met het feit dat de Genoveva-stof door de jezuïeten
al tot een hagiografie was bewerkt. Pater Carolus van Houckes De Nederlandsche
Susanne ofte het leven van de H. Princesse Genoveva (1645) – een bewerking
naar het Frans – was overigens een van Wouthers’ bronnen. Ook bij auteurs
die met hun drama’s expliciet religieus-stichtelijke intenties hadden, valt de
tendens waar te nemen om vooral ook goed en aansprekend toneel te brengen.
Religieus theater
Het grote en langdurige effect van De Condés passiespel Den lydenden ende
stervenden Christus (1651) vloeide mede voort uit het feit dat van een overbekende stof overtuigend modern theater was gemaakt, waarbij het spektakel niet
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uit de weg werd gegaan (zie p.453). Het geestelijk toneel bereikte tussen 1650 en
1670 echter zelden de drukpers.
Een uitzondering vormen de stukken van de norbertijn Willem Zeebots
(1625-1690), koorheer van de Leuvense Parkabdij, kapelaan en vervolgens pastoor van het vlak bij Leuven liggende Wakkerzeel. Als dichtende zielzorger liet
hij ze door enkele dorpskamers in het Leuvense opvoeren en in de universiteitsstad afzonderlijk drukken, herdrukken en – in 1662 – ook bundelen. Althans een
ervan kwam direct voort uit het milieu van de academie: Henrick den viii
(1661) is een bewerking van een gelijknamig vijfendertig jaar oud Latijns drama
van de Leuvense professor Nicolaus Vernulaeus (1583-1649), hoogleraar in de
welsprekendheid en Puteanus’ opvolger aan het Collegium Trilingue. Deze geleerde schreef niet minder dan veertien tragedies die door de studenten werden
opgevoerd over onderwerpen als de martelaren van Gorcum – de Gorcomienses
(1609), geïnspireerd op Heinsius’ Auriacus – Thomas Becket, Jeanne d’Arc en
de veldheer Wallenstein. Zeebots’ versvertaling, die tegenover de juridische
disputen in de grondtekst vooral de nadruk legt op de vernietigende kracht
van de ‘drift van ’t dertel vleesch’ en het pauselijk oppergezag, is de laatste noemenswaardige connectie van de Brabantse literatuur met de alma mater. Het
is de ironie van de geschiedenis dat dit ongeveer samenvalt met het terugschroeven van het Latijnse theater in de Leuvense collegehuizen. Zeebots’ andere spelen zijn nagenoeg alle in verband te brengen met zijn herderlijk ambt.
Ze behandelen de patroonheiligen van de plaatsjes waar hij werkzaam was
(een Adrianus, geheel in viervoetige jamben, en een Hubertus) of bijbelse figuren (Joseph, Tobias). De zedenschilderende volkstaferelen waarmee hij zijn
stukken voor zijn specifieke publiek herkenbaar en aantrekkelijk poogde te
maken, zijn het nadrukkelijkst aanwezig in het lange zevendelige passiespel
Het droevigh lyden en de bittere doodt vanden Heere Christus (pas later gedrukt in 1687) en vooral in Den bliden kersnacht (1661), waar ze twee derde van
het stuk vullen. Dit kerkspel heeft nog een ouderwetse versproloog met een verzoek om stilte. Boeren en dorpsbewoners geven uiting aan allerlei maatschappelijke klachten, ze zeuren over hun meiden en knechten, de voedzaamheid
van de pap wordt aangeprezen, de modezucht bespot. Herders en veehoeders
krijgen de raad om tijdens hun tochten stichtelijke boeken te lezen of naar het
sermoen te gaan. De engelenmuziek in Bethlehem wordt de hemel in geprezen
tegenover de ‘vodderij’ van de amoureuze Phyllis- en Amarillisliedjes.
De in die jaren ook in de liedboeken zeer geliefde kerststof (zie p.680) bood
overigens vaker gelegenheid tot dergelijke taferelen. Het kerstverhaal heeft
niet alleen in aanzienlijke mate het gebruik van pastorale motieven in de geestelijke genres aangewakkerd, maar het gaf tevens vaak aanleiding tot volkse
verpozing en een nóg intenser gebruik van de op het toneel haast onmisbare
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muziek. Dat laatste zou bijvoorbeeld sterk het geval zijn in het spel Betlehem,
vertoonende de H. kersnacht (1677) van de flamboyante Brugse rederijker Jan
Lambrecht (1626-1698), aldaar tot prins der dichters uitgeroepen. Dit zeer ernstige en stichtelijke spel, waarin de gesprekken van wakende herders en van heidense soldaten vervuld zijn met beschouwingen over heilsgeschiedenis en heidendom, bevat verschillende liederen met nieuwe melodieën; het eindigt met
een tableau van Maria die aan de herders haar kind toont, waarbij van achter
de coulissen naar keuze nog eens uit acht ‘liedekens’ kon worden gezongen,
die als toevoeging bij het spel staan afgedrukt. Ze behoren blijkbaar tot een
ouder repertoire. Op deze manier was zo’n voorstelling tevens een soort viering waarbij op het einde iedereen kon meezingen. In de opdracht van het spel
aan de adellijke jeugdvriendin die hem ooit op het pad der dichtkunst bracht,
laat de auteur weten dat het om liedjes gaat die ze beiden dikwijls samen hadden
gezongen. Dat de dichter zich in deze dedicatie met zijn appreciatie voor
‘Edele begaefde jofvrouwen’ uitdrukkelijk in de lijn plaatst van Houwaert en
Jan van der Noot, herinnert waarschijnlijk aan hun gezamenlijke lectuur van
Pegasides pleyn, waarvan de verschillende boeken telkens door een sonnet van
Van der Noot worden voorafgegaan.
Als toneelschrijver was Lambrecht in mei 1659 gedebuteerd met een pastoraal bijbelspel, Rachel ofte thoneel van oprechte liefde. De druk volgde drie jaar
later. Het stuk illustreert ten overvloede de integratie van het geestelijk toneel
in de actuele toneelcultuur en literatuur. De ‘Voor-reden aen de aenschouwers’
behandelt de waardigheid van de vrouw en kondigt aan dat het ‘trouw geval’
dat zal worden vertoond – de term herinnert duidelijk aan Cats’ Trou-ringh –
een voorbeeld is van wat een deugdzaam en door God verkoren man uit liefde
voor de vrouw met grote standvastigheid kan doorstaan. Lambrecht, die in Den
Haag had gewoond, was overigens nauw bevriend met de bejaarde dichter (zie
p.601). Maar met zijn catsiaanse achtergrond en strekking blijft het stuk een
origineel theatraal statement dat in Brugge kennelijk indruk heeft gemaakt. In
de druk is de in het spel opgenomen klucht, die de dichter als een ‘tegenspel’
van Jacobs rechtzinnige liefde bestempelt en die handelt over het gedwongen
huwelijk van een op geld beluste nietsnut met een meisje dat hij zwanger heeft
gemaakt, op verzoek van Lambrechts publiek met een tweede deel uitgebreid.
Het hoofdspel bevat drie liederen met nieuwe muzieknotaties, beschouwelijke
aan herders in de mond gelegde levenswijsheidsmonologen en twee pastorale
balletten met een optreden van Pan. In een lied uit de klucht klinkt zijdelings
de vreugde mee over de recente vrede tussen Spanje en Frankrijk, een onderwerp dat bij Lambrecht en in de gehele Brugse literatuur van die tijd zeer centraal stond. Het wellicht kleurrijkste evenement uit de religieuze spektakelcultuur van die jaren vond evenwel in Brussel plaats.
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De Brusselse feesten van 1670
In de hofstad werd in 1670 het derde eeuwfeest gevierd van het ‘Sacrament van
Mirakel’, een hoogtepunt van een lange reeks jaarlijkse ceremonies en processies ter ere van de hosties die op Goede Vrijdag 1370 wonderbaarlijk waren gaan
bloeden toen ze zogenaamd door joden met messen waren doorstoken. Dergelijke vaak antisemitische beschuldigingen van heiligschennis kwamen tijdens
de middeleeuwen vaak en op vele plaatsen voor. Brussel was daar een laat en
wrang voorbeeld van. De devotie teerde op legendevorming die voortkwam
uit een Brabantse opflakkering van jodenvervolging waarvan enkele Brusselse
en Leuvense gezinnen het slachtoffer waren geworden. In de hoofdstad stierf in
1370 een zestal joden op de brandstapel.
Het jubileum werd een van de grote happenings uit de geschiedenis van de
hoofdstedelijke feestcultuur. Het laat duidelijk zien hoe doelbewust de politieke overheid via dergelijke feesten het moreel van de bevolking wilde oppeppen en de lokale trots wilde aanwakkeren, en hoe handig de geestelijke autoriteiten de cultus aan actuele kerkelijke behoeften poogden aan te passen. Niet
alleen de jezuïeten – uitgelezen regisseurs van dergelijke evenementen – maar
ook de leidende auteurs van de theatercompagnies hebben zich in het jubeljaar als zaakwaarnemers van de Brusselse sacramentsdevotie gemanifesteerd.
Het begon slecht. De winter van 1669-1670 was buitengewoon zwaar en slopend geweest. In het paleis zat een licht gestoorde gouverneur, Iñigo de Velasco,
omringd door zijn dwergen hele dagen klavecimbel te spelen, terwijl in de stad
groot ongenoegen heerste over het gedrag van Spaanse soldaten. Onenigheid
tussen het stadsbestuur en de koorheren van de hoofdkerk, waar de wonderbaarlijke hosties werden bewaard, belette dat de feesten echt van de grond
kwamen. Drie weken voor de ommegang brak, mede onder impuls van de pasgearriveerde nieuwe en van energie en ambitie blakende gouverneur, de grote
drukte los. Juan Domingo de Zúñiga y Fonseca zou persoonlijk, in het gezelschap
van driehonderd allegorisch uitgedoste jezuïetenleerlingen te paard en van
negen grote triomfwagens, tweemaal in de processie meelopen. Binnen enkele
weken was een straat verbreed en waren in de verschillende wijken, met versgekapt hout uit het Zoniënwoud, niet minder dan tien triomfbogen opgetrokken, die tijdens de rondgang ‘tot leven werden gebracht’ door een massa figuranten: bijbelfiguren, allegorische personificaties, heiligen, engelen en vorsten
in een landschap van wimpels, inscripties en chronogrammen. Huldebetoon
aan de Habsburgers was een van de leidmotieven. Het hoogtepunt vormde
een monumentale arcadeconstructie aan de collegekerk van de jezuïeten, aan
wie het stadsbestuur de organisatie van de optocht had toevertrouwd. De overwinning op de ‘historische’ en in de stadsversieringen niet gespaarde joodse
‘heiligschenners’ werd er geactualiseerd tot een symbool van de wereldwijde
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triomf van de roomse eucharistieleer op de protestantse ketterij. Daar ook hingen de emblemata van de jezuïetenleerlingen. Net zoals dat in vele versieringen in de stad het geval was, vierden ze het mirakel als kern van de Brusselse
identiteit. De drie hosties symboliseerden Brussel als een onoverwinnelijk
Troje, een beschermd Jericho en een nieuw Rome. Het Brusselse bloed prijkte,
zoals dat van het paaslam op de huizen van de Israëlieten in Egypte, op de
deurstijlen. Daarom was de stad al voor zo veel onheil gespaard gebleven: ‘Met
Gods bloed zijt gij, Brussel, gekleurd en daarom geheel veilig.’ Was het geen zegen
om onder Rome en Spanje in Brussel te leven?
De literatoren uit de compagnies hebben kennelijk niet aan de eigenlijke
ommegang meegewerkt. Wél zijn de vooral op divertissement georiënteerde
lokale topauteurs, Daniël Dannoot van De Materbloem en Claude de Grieck van
De Wijngaerd, bij deze gelegenheid met geestelijke stukken naar hun speelplaatsen getrokken. Dannoots toneelbewerking van het oude Brusselse mirakelverhaal Het mirakel der mirakelen was zelfs al klaar in de lente van het zo traag
op gang gekomen jubeljaar. Het zou bij latere vieringen nog verschillende keren
uit de lade worden gehaald. Van Dannoots andere werk is niets overgeleverd
(zie p.741).
Claude de Grieck vierde het jubeljaar met drie originele stukken. Het zijn de
eerste en enige werken van godsdienstige aard die sinds zijn lofvers op de door
zijn vader gedrukte vertaling van de visioenen van de middeleeuwse mystica
Mechtildis van Hackeborn (Brussel 1648) bekend zijn. Den betooverden mensch,
Den boom des levens en Den pelgrim zijn alle uitgegeven bij Hendrik Fricx, die
ook de publicaties van de jezuïeten over de officiële jubelfeesten drukte. In feite
gaat het om religieus-belerende spelen die de zondeval, de hachelijke toestand
van de mens en zijn gevaarlijke levensweg allegorisch in beeld brengen met gebruikmaking van kunst- en vliegwerk, zang, dans en hier en daar een komische
noot. Doen de personificaties direct aan de oude spelen van sinne denken, ze
sluiten aan de andere kant toch goed aan bij de visuele taal van de feesten. De
Grieck houdt het hier ook niet langer bij de vijf bedrijven, structuur die hij zelfs
aan zijn vertalingen uit het Spaans had opgelegd.
Opmerkelijk is dat de auteur in de opdrachten van deze bij uitnemendheid
godsdienstige spelen socioculturele onderwerpen te pas brengt. Ze zijn gericht
tot leden van de adellijke mecenaatsfamilie De Fierlant. In Den boom wordt
hun huis ‘een Leerschool en Schouw-burg soo voor Poëten, als wandelende, bespiegelende, en Stoïsche Wys-geren’ genoemd. Het is alsof we nog de Puteanusvrienden uit Van der Borchts Spieghel aan het woord horen (zie p.448). In de
dedicatie van Den pelgrim klaagt De Grieck bij de kennelijk Nederlandslievende Philips Ignatius de Fierlant over de verbastering van de moedertaal
in de hoofdstad. Hij vindt dat, mét de toename van de luxueuze en ‘uyt-heem-

Netwerken
Na de Vrede van Munster werd het bouwwerk van de nu inderdaad erkende
burgerrepubliek in het Noorden extra hecht aaneengetimmerd. Bevestiging
van onderlinge verbondenheid en eendracht tussen bevolkingsgroepen van
diverse ideologische pluimage en verschillende disciplines moest dienen tot
versteviging van de herstelde orde. Dit gevoel van saamhorigheid werd met
name in Amsterdam gestimuleerd door samenwerking tussen schilders en
dichters, die zich in hun vakbeoefening altijd al verwant voelden. Deze gedachte van een broederschap der kunsten leefde ook in het Zuiden. Saamhorigheid
kwam ook tot uitdrukking in de vorm van diverse poëziebundels die het resultaat waren van gezamenlijke projectjes van dichtende burgers. Zulke bundels,
evenals liedboekjes, drempeldichten en uitgewisselde poëzie geven ook in deze
periode zicht op diverse, elkaar overlappende sociaal-literaire netwerken. Verschil in religieuze overtuiging was geen belemmering voor onderlinge literaire
contacten en samenwerking, maar ideologische verwantschap lag wel aan de
basis van hechtere vriendenkringen, zoals in Rotterdam de groep rond Joachim Oudaan.
Dichters en schilders
Nergens, zelfs niet in de schildersstad Antwerpen, waar de rederijkerskamer
De Violieren vanouds deel uitmaakte van het belangrijke Sint-Lucasgilde, werd
de eenheid van de kunsten en van woord en beeld zo gevierd en bezongen als
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schen’ stijl van de eet- en wooncultuur, een veeg teken van achteruitgang ten
opzichte van de ‘treffelycke tucht’ ten tijde van Albrecht en Isabella. Soortgelijke klachten over de verfransing lezen we bij zijn stadgenoten Frans Godin
en Ludovicus Brooman – vertaler van Ovidius’ Heroides en gedichten van
Theocritus – en Jan Lambrecht in Brugge (zie p.601). Schaamte over de volkstaal wordt hier wederom als een moreel dubieuze levenshouding voorgesteld.
Ook in Leuven was een miraculeuze hostie voorwerp van een verering, die
evenwel geen antisemitische wortels had. Op de jubelfeesten aldaar zou in 1674
de Zegenprael der onwinbare kercke worden opgevoerd van Guilliam Baseler.
In de druk gaat een berijmde geschiedenis van het mirakel aan het spel vooraf.
Opmerkelijk is de directe toon waarop figuren als de Maagd van Leuven, de
Kerk en de Godsdienst in dit spel de twisten rond het jansenisme betreuren. In
de daarbij zo nauw betrokken universiteitsstad zal dat wel niet onbesproken
zijn gebleven. De uitwerking – met werelddelen, volkeren, duivels en furiën –
doet sterk aan het collegetoneel denken.

in het Amsterdam van de jaren vijftig. De samenwerking en vooral het gevoel
van verbondenheid waren daar een gevolg van de eindelijk gerealiseerde vredesdroom. De stad zou haar rol als centrum van de wereldhandel, de republikeinse burgerdeugd en de kunsten nu ten volle kunnen waarmaken. Op de achtergrond speelden de natuurrechtelijke opvattingen van Hugo de Groot mee:
in de moreel correct bedreven handel en zeevaart lag de waarborg voor de instandhouding van de mensheid en de vrede. Het nieuwe stadhuis, waarvan de
bouw meteen in 1648 was aangevangen, moest deze ideologie voor eeuwig verzinnebeelden. Als een ongewilde profetie, maar met een juiste inschatting van
de ambities die dit monument uitstraalde, klinkt het in een van de talloze verzen en rijmen die het Amsterdamse welbehagen van die jaren vertolken:
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Wat wonder werk schynt daar ten Hemel op te ryzen,
Dat zich vertoont gelyk een Koninklyk Paleis?

In een ander vers, dat nota bene als een Jupiter-orakel is ingekleed, blijft het
‘Amsterdams gevoel’ wat meer bij de grond:
Laat Romen dan op Kunst, en haar Aeloutheydt brallen*,
En Tivoli op al zyn groote Waater-vallen,
En Napels op het Graf van Maaroo*, in haar gunst,
Hier is de beurs, en ’t geld, en liefde tot de Kunst.

*pronken
*Vergilius

Financiën en mecenaat waren inderdaad rijkelijk voorhanden. Het gezamenlijke zendingsbewustzijn dat zowel kunstenaars als dichters ten aanzien van de
stadsgemeenschap koesterden, werd als nooit tevoren gestimuleerd door feesten bouwinitiatieven van een vermogende overheid: de zusterkunsten droegen
wezenlijk bij tot het aanzien en het welzijn van de stad. Aan de andere kant betekende dat saamhorigheidsgevoel voor de schilders zeker de bevestiging van
de in hun rangen al lang levende emancipatiedrang, die zich vanaf de jaren
veertig steeds scherper had laten voelen. Deze was erop gericht het beroep, los
van het gildewezen, in nieuwe groeperingen een intellectueel aanzien te geven.
Dichters en schilders putten gezamenlijk uit het klassieke mythologische erfgoed met dezelfde bedoelingen: het dienen van stad en staat, de morele belering
en de ontspanning van de burger.
Vondel gekroond
Een betekenisvol moment in dit nieuwe elan was de huldiging van Vondel tijdens het druk bijgewoonde Sint-Lucasdiner in oktober 1653: Apelles (de voorganger van de schilderkunst) en Apollo werden verenigd. Brandt blijft in zijn
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biografie van Vondel met genoegen bij het gebeuren stilstaan en nog in 1660
wordt in de bloemlezing Hollantsche Parnas een gedicht van Lodewijk Meijer
over de festiviteit afgedrukt, waarin alle muzen zich verdringen om de dichter
te lauweren. De eregast werd letterlijk op een hoge stoel getild en door een als
Apollo vermomde disgenoot gelauwerd. Hij was immers dé icoon van het samengaan der kunsten, vooral sinds hij als vriend van de chique, literaire schilder Sandrart over werken van deze kunstenaar en uit diens kunstcollectie twee
kleine cycli had gedicht. Met deze reeksjes had Vondel, soms duidelijk in de
trant van de Galleria van de Italiaanse dichter Giambattista Marino (Venetië
1620), het beeldgedicht uit de clichématige sfeer van de lovende en/of moraliserende gelegenheidspoëzie proberen te halen. Was kunst een uitdaging tot beschrijving, zij was ook aanleiding tot dichterlijk spel, tot emotie en spitse formulering. Schilderijen maakten niet alleen deel uit van de materiële wereld
van de elite, maar ook van haar intellectuele discours. Dat was ook al in de
conversatiekunst van de jonge De Brune tot uiting gekomen (zie p. 412). Bij
Vondel kwam daar natuurlijk bij dat hij de belangrijkste Amsterdamse dichter
was, lofzanger van de stad en haar burgervaderen, die bovendien ook in zijn
ander werk graag complimenten maakte in de richting van de historieschilderkunst en zowel in theorie als in praktijk liet blijken dat hij als dichter met
een schildersoog bewust een visuele schrijfstijl hanteerde.
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Vondel door de schilders
gelauwerd (1653).
Krijttekening door Jan Lievens.

De viering leidde al een maand later tot een tegengebaar. De dichter droeg
zijn in de jaren dertig ontstane prozavertalingen van Horatius’ lierzangen op aan
de – en dat klinkt bijzonder veelzeggend – ‘Kunstgenooten’ van het Sint-Lucasgilde, in een tekst die het zusterschap der kunsten erudiet in de verf zette. De
vertalingen waren eigenlijk via een afschrift buiten zijn toedoen bij een uitgever
terechtgekomen, maar Vondel verzette zich niet en hield toezicht op de uitgave.
Het boek zou enkele maanden later in de winkel van Lodewijk Spillebout te
koop liggen (Q. Horatius Flaccus Lierzangen en Dichtkunst in het rijmeloos
vertaelt, 1654).
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De broederschap en het stadhuis
De Sint-Lucasdag van 1654 gaf nog duidelijker blijk van de interartistieke samenwerking en het nieuwe stadhuis. Het netwerk werd bijzonder zichtbaar.
Eregast was nu burgemeester Joan Huydecoper van Maarsseveen en de klemtoon viel volledig op de publieke functie en het aanzien van de bouw-, beeldhouw- en schilderkunst. De viering stond in het teken van de stichting van een
broederschap van beeldend kunstenaars, onder de leiding van de welgestelde
kunsthandelaar en -collectioneur Marten Kretzer. Deze had in 1650 zijn schilderijenverzameling van internationale en Noord-Nederlandse topstukken –
met het oog op een verkoop? – in meer dan honderd kwatrijnen laten beschrijven door Lambert van den Bos, die in deze tijd enig succes had geboekt
in de Schouwburg (Konst kabinet van Marten Kretzer, Amsterdam 1650). En al
vroeger had Vondel aan een schilderij uit Kretzers verzameling, de aan Titiaan
toegeschreven ‘Maria Magdalena’, een opvallend geestdriftig gedicht gewijd.
De aantrekkelijke Magdalena verschijnt er als een vroom tegenbeeld van de
heidense verleidster Sidonia, die de wijste der koningen in haar netten had gevangen:
’t Godvruchtigh wezen, en gelaet,
Die mond en borsten, waert gekust,
Bekooren niemant dan met lust
Tot Godt, en Iesus.

De functie en uitwerking van toneel en schilderkunst liepen in elkaar over.
Over de schilderijen in de salons van de elite en de spelen in de schouwburg
werd vaak in dezelfde termen gesproken. ‘De pen der Dichters is een leevendig
penseel’.
Het valt trouwens op hoe het broederschapsinitiatief door mensen uit het
schouwburgmilieu werd gedragen. Kretzer en de koopman-dichter Jan van
Meurs waren ex-regenten van de Schouwburg, terwijl Jan Vos, in die functie

De Poëzy haar grootste zuster, daar
De braafste* geesten ’t keurigh** oor naa vlyen,
Hadt zy, tot hulp, gestaadigh neevens haar.

*voortreffelijkste
** kritisch, kieskeurig

Vos en de door hem vaak geïmiteerde Vondel hebben deze relatie door hun indrukwekkende productie schilderijgedichten als nooit tevoren in het daglicht
van de Amsterdamse cultuur geplaatst. Gaf de eerste hierbij vaak de voorkeur
aan moraliserende commentaren en krachtige spreukachtige sententies, de
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nog steeds actief, naar aanleiding van de stichting een lang gedicht schreef in
het episch-fictionele genre dat in die tijd zo’n opgang maakte. Tijdens het
feestmaal zelf was het evenwel de aankomende dichter Thomas Asselijn, broer
van de schilder Jan, die voor het daglicht trad. In een soort tafelspel bracht hij een
mythologische fantasie, waarin de kunstgoden Pallas, Apollo en Mercurius
loftuitend de stad Amsterdam als het herrezen Troje verkennen. Ze zien er
handel en welvaart de hoogste toppen bereiken, bouw- en beeldhouwkunst
met de schilderkunst en de dichtkunst verenigd in één broederschap: ‘Zo kan
men Staat en Rijk door kunst onsterflijk maken’ (vers 472). Met nog enkele
korte gedichten over het thema en over de feestviering van het jaar daarvoor
kwam Asselijns ‘spel’ onder de titel Broederschap der schilder-kunst (1654) in
een afzonderlijk uitgaafje vrijwel meteen in de boekhandel. In een van de begeleidende verzen treedt de erkentelijke Vondel nu op zijn beurt als de muzenleider Apollo op, om namens de hele Parnas de schilderkunst bekronen: ‘Ontfang dees kroon: zy komt u toe.’ Al deze teksten zouden, naast de afzonderlijke
publicatie, ook in niet minder dan drie bloemlezingen worden opgenomen.
Het gedicht dat Jan Vos, de huisdichter van burgemeester Huydecoper van
Maarsseveen, naar aanleiding van de broederschapsviering schreef, is eveneens
een mythologische fictie, maar nu in de vorm van een klein epos (Strydt tusschen
de doodt en natuur, of zeege der schilderkunst, gedrukt bij Jacob Lescailje in
1654). Weet de dood de natuur steeds te overwinnen, tegen de kunst (en ook haar
zuster de Poëzy) vermag zij niets. Het is een ambitieus stuk, met veel reminiscenties aan de Aeneas en gemaakt volgens een van Vos’ bekende epische procedés: de voorstelling van een geweldige strijd met aan het einde een visioen
van vrede, welvaart en kunst dat zich naar het heden ontvouwt. Kunst overwint de chaos. In zijn grote vredesgedicht van 1648 (zie p.504) gebeurde dat
via een stoet van bij naam genoemde Nederlandse dichters, in Strydt zijn dat
Amsterdamse kunstenaars van de broederschap, onder wie Rembrandt, Flink,
Quellin, Bol en Kalf. De basis van het culturele elan is de wisselwerking tussen
de zusterkunsten en de leidinggevende, inspirerende rol van de dichtkunst.
Over de schilderkunst luidt het:
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tweede liet zich met name graag gelden als een vernuftig formulerende connaisseur die met een scherp oog Van Mander en Franciscus Junius’ De pictura
veterum (1637) had gelezen. Het laatste werk was in 1641 door de jonge De
Brune onder de titel De schilder-konst der oude in het Nederlands vertaald.
In tegenstelling tot Asselijn spreekt Vos’ Strydt niet over het nieuwe stadhuis, het kunstwerk dat, zoals gezegd, alle Amsterdamse ambities verzinnebeeldde en dat de eenheid van de kunsten en het goed bestuur zeer tastbaar
realiseerde. Toen het gebouw – de tweede verdieping, de zoldering en de koepeltoren zouden pas tien jaar later gereedkomen – in juli 1655 werd ingewijd, sierden vierregelige verzen van Vondel, ongetwijfeld in opdracht gemaakt, schoorsteenstukken in de kamers van burgemeesters en schepenen. De kwatrijnen die
Vos op deze schilderijen schreef, vindt men alleen in zijn verzamelde werken.
Naar aanleiding van de plechtige inwijding namen weer Vondel en Vos elk het
woord in een lang feestgedicht. De dichter van de recent door de dominees gewraakte Lucifer lijkt zijn Inwydinge van ’t stadhuis t’ Amsterdam in opdracht
van de stad te hebben geschreven. Hij kreeg in elk geval een officiële beloning.
Kort daarna verscheen Vos’ gedicht, onder dezelfde titel en voorgesteld als een
vermeerderde herdruk, wat de koper of lezer op zijn minst de indruk gaf dat
hij een verbetering van Vondels tekst in de hand kreeg (Inwydinge van ’t stadhuis t’ Amsterdam. Den tweeden druk, op nieus vermeerdert). Beide gedichten
hebben evenwel een eigen strekking. Vondel brengt een doorwrocht en virtuoos staatkundig-filosofisch betoog, waarin hij met kracht van woord en wederwoord het gebouw looft en legitimeert en een aantal belangrijke politieke en
maatschappelijke kwesties ter sprake brengt, zoals bijvoorbeeld de betekenis van
de vrije internationale handel, de verantwoordelijkheden van het stadsbestuur en de betekenis van zo’n groot en duur pronkgebouw voor de gemeenschap. Vos houdt het weer bij een fictie van goden die zich met de bouw komen
bemoeien en bij een uitvoerige, verheerlijkende beschrijving met beklemtoning
van de vrede en de rechtvaardigheid. Van een tot nadenken stemmende discussie is eigenlijk geen sprake. Kwam de afwezigheid van tegenargumenten
sommige regenten beter uit? Beide gedichten vormen in elk geval het eind- en
hoogtepunt van een reeks teksten die de stadhuisbouw – en in verband daarmee de ideologie van de Amsterdamse stadsregering – hebben behandeld. Met
zijn lofzang op het oude stadhuis uit 1636 had Jan Harmens Krul al de toon gezet, toen hij dat overigens amper bezingbare gebouw in morele termen prees
op grond van de kwaliteiten van het stadsbestuur (’Tpalleys der Amstel-goden). Bij de eerstesteenlegging van het nieuwe raadhuis in 1648 volgden
Vondel met zijn Bouwzang – eigenlijk een vredesgedicht – en diens jonge epigoon Reyer Anslo met Het gekroonde Amsterdam, opgenomen in de Olyf-krans
van 1649 (zie p.505).

Gegraveerde titelpagina van J. van Vondel,
Inwydinge van ’t stadthuis t’Amsterdam.
Amsterdam, wed. A. de Wees, 1655. Het motto
‘Tectum augustum ingens’ betekent: een zeer
groot en verheven gebouw. De Amsterdamse
maagd troont op een sokkel, met het gebouw

op de schoot en symbolen van de bouwkunst
in de hand en aan de voeten. Ze is omgeven
door genieën met de Amsterdamse vlag en de
symbolen van de faam, handel en overvloed.
Bij de sokkel rusten de goden van de Amstel en
de IJ-stroom.
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In het licht van het voorafgaande rijst de vraag hoe de onderlinge verhouding is geweest van de twee literaire hoofdrolspelers in de broederschap, de
katholieken Vos en Vondel. Vos koesterde niet alleen duidelijk andere opvattingen over het drama (zie p.538), maar ook zijn ‘verbetering’ van Vondels
stadhuisgedicht en zijn soms schaamteloos aandoende navolgingen van diens
schilderijgedichten lijken een vreemde zaak. De bewering dat Vos als schouwburgdirecteur aan Vondels spelen weinig zorg besteedde – Brandt tekende ze
in zijn Vondel-biografie op als een klacht van de terugblikkende oude meester
– komt de indruk van een zekere rivaliteit en animositeit nog versterken. Maar
Vos is ook fel tekeergegaan tegen de critici (‘galbrakers’) van Vondels Maria
Stuart en in de eerste door hem goedgekeurde uitgave van zijn werk (Alle de
gedichten, 1662), verzameld en op de markt gebracht door Jacob Lescailje, valt
over Vondel geen onvertogen woord. Integendeel. Niet minder dan een keer of
tien komt ‘den koning der Poëeten’ met de ‘fenixveêr’ in positieve zin ter sprake of wordt hem direct lof toegezwaaid. Als dichters van schilderij- en portretgedichten hebben beiden elk ongeveer tweehonderdvijftig gedichten geschreven. De hierboven al gesignaleerde verschillen tussen de beide beelddichters
zijn echter niet absoluut. Vos lijkt zich althans in dit genre meer als privédichter dan als officieel en openbaar connaisseur te hebben gedragen. Zijn verzen
zijn nagenoeg alle ongedateerd en zijn pas in de verzameluitgave van Lescailje
aan een breder publiek aangeboden. Oorspronkelijk waren ze ontstaan vanuit
Vos’ vertrouwelijke omgang met de regentenfamilies van wie hij naar aanleiding van bezoeken, maaltijden en jachtpartijen de kunstcollecties van dichterlijke commentaar voorzag. Vos was een gezelschapsmens, die als bevattelijke
en grappige puntdichter en moralist en vooral als ‘wonderlijk’ niet-gestudeerd
natuurtalent in de betere milieus in de smaak viel. De ongegeneerde afhankelijkheid van Vondels gedichten kan misschien vanuit deze privésfeer worden
verklaard. Wanneer Vos een kunstwerk bezong dat zijn grote voorbeeld eveneens had geïnspireerd, kunnen deze ‘reminiscenties’ zelfs als een soort eerbetoon worden gelezen. In een anoniem uitvaartgedicht op de in 1667 overleden
Vos wordt de bejaarde en zeer gerespecteerde Vondel opgeroepen om eveneens zijn ‘lijkplicht’ tegenover de dichter te voldoen. Hij heeft het blijkbaar
niet gedaan. In zijn lange dichtersleven heeft hij één complimenteus versje
over Vos geschreven. Hoeft deze stilzwijgendheid niet noodzakelijk op vijandschap te wijzen, een vorm van onverschilligheid en superioriteitsgevoel was zij
misschien wel.
Schilderijencollecties werden overigens niet alleen aan de Amsterdamse
grachten bezongen. In de zomer van 1646, net nadat hij in Leiden de Latijnse
school had voltooid, debuteerde bijvoorbeeld de jonge Joachim Oudaan met
een cyclus over vijftien schilderijen, een albastbeeldje en een borduurwerk, dit

laatste van de hand van Johanna van der Burgh, de eigenares van de collectie.
Door de aard van haar verzameling betreffen vele verzen schilderijensoorten
die in de Nederlandse beeldgedichten zelden voorkomen. Behalve over bijbeltaferelen en mythologische doeken dicht Oudaan met een opvalllende frisheid over landschappen bij regen en mooi weer, rovers, een boerenkeuken, een
bloemstuk en een paar onweders. Een van deze laatste is van Porcellis: de storm
maeckt matroosjes hair als water-hondekoppen*.

*robben

Maar de schilder

De dichter stapt mét hem graag in de voorstellingen van het kunstwerk, dat hij
met al zijn zintuigen meebeleeft. Over de bezitster heeft hij het niet en de schilders
komen evenmin uitvoerig aan bod. Het toonverschil met de beeldgedichten
die in de Amsterdamse beau monde de ronde deden, is opvallend.
Dichters en schilders in het Zuiden
Ook in Brabant leefde de gedachte van de poëzie als voedster en gids van de
schilderkunst. De Antwerpse drukker-dichter Gerard van Wolsschaten bracht in
1650 een geïllustreerde vertaling in alexandrijnen uit van Ovidius’ Metamorfosen door zijn stadgenoot notaris Seger van Dort, ‘seer nut voor alle Schilders,
Beltsnijders ende Liefhebbers der Poesie’. In het voorwerk prijken onder meer
verzen van kunstenaars als Erasmus Quellin – zoon van de beeldhouwer Artus –
en Alexander van Fornenbergh, en een ‘stadsdichter’ als Geeraerd van den Brande. Van Mander had indertijd met dezelfde (traditionele) oriëntatie op de
zusterkunsten zijn Wtlegghingh van Ovidius’ meesterstuk aanbevolen; dat
commentaar was een van zijn meest herdrukte boeken geworden.
In een kunsthandelsstad en kunstproductiecentrum als Antwerpen waren
Van Manders schildersbiografieën uiteraard evenmin vergeten en rees de behoefte om deze aan te vullen en voor de eigen periode voort te zetten. Opmerkelijk
in dit verband zijn twee, binnen een decennium verschenen boekjes over de in
Antwerpen zeer vereerde kunstenaar Quinten Metsijs (1466-1530). Ze behoren
tot de vroegste publicaties die aan één schilder zijn gewijd en zijn het werk van
dezelfde literatoren die Van Dorts Ovidius toejuichten. Voor het eerste, Metamor phosis ofte wonderbaere veranderingh [...] van [...] Quinten Matsys (1648)
kreeg de samensteller, de drukker François Fickaert ii, de hulp van de rederij-
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[...] desgelyks en kruipt niet in ’t voor-onder,
Maer siet spyt water-draf, spyt regen, hagel, donder
Den storrem rustig in.
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ker Geeraerd van den Brande; het tweede, Den Antwerpschen Proteus (1658) is
van de hand van de schilder-dichter Alexander van Fornenbergh. Beide titels
zinspelen op Metsijs’ door de liefde voor een vrouw veroorzaakte gedaantewisseling van smid naar schilder, een bekend ‘verhaal’ dat de verhevenheid van
de nobele pictura boven de ambachtelijke ‘mechanische’ kunsten illustreerde.
De ‘bekeerde’ smid gold op deze wijze in geleerde verzamelaarskringen als vader
en symbool van de Antwerpse schilderkunst. In 1629 was naar aanleiding van
het eeuwfeest van zijn overlijden op de voorgevel van de kathedraal een gedenksteen aangebracht, slechts een van de vele eerbetuigingen die in het
kunstleven van de Scheldestad aan de meester zijn betoond. Fickaert situeert
op de titelpagina van zijn Metamorphosis zijn winkel met trots aan het plein
waar (nog steeds) een put staat met een smeedijzeren overkapping van Metsijs.
Met grote nadruk brengen de twee boekjes vertalingen van Neolatijnse verzen
van Thomas More en Lampsonius op de schilder, en Fornenbergh biedt de lezer
bij wijze van bladvulling nog gedichten op recentere Antwerpse beroemdheden
als Van Veen, Rubens en Van Dyck. Op deze wijze functioneerden deze teksten
als uiting van stedelijke zelftrots, waarbij zowel het roemrijk verleden van
voor de beeldenstorm als het eigentijdse prestige aan bod kwam. Wat echter
de concrete aanleiding voor de drukjes is geweest, weten we niet, maar het feit
dat ze beide aan dezelfde Metsijs-liefhebber, verzamelaar én amateur-kunsthandelaar zijn opgedragen, kan onder meer op publicitaire verkoopintenties
wijzen. Alexander van Fornenbergh richt zich op zijn titelblad zowel tot ‘Uyt
als In-landsche’ liefhebbers, Fickaert tot alle nieuwsgierige ‘uyt-lantsche gheesten’: in het Nederlands zullen daarmee wel in de eerste plaats mensen uit de
Republiek zijn bedoeld.
Het bleef overigens niet bij deze beide aan Van Mander schatplichtige en
sterk Antwerps gekleurde lofmonografieën. Zo lijkt de schilder-kunsthandelaar
en uitgever Jan Meyssens – zijn prentenuitgeverij was toen de grootste van de
stad – de series kunstenaarsportetten die hij met korte onderschriften op de
markt bracht, te hebben willen uitbouwen als een soort hoofdzakelijk Nederlands vervolg van het Schilder-boeck voor de zeventiende eeuw. Zelf had hij
zich bij de publicatie van de portretten gericht naar het voorbeeld van het iconografische werk van Anton van Dyck, een meermalen uitgegeven reeks van
uiteindelijk honderd portretten van illustere geesten. Voor zijn onderneming
wendde Meyssens zich al in de jaren vijftig tot de erudiete Lierse rederijker en
schilderszoon – diens vader had in Rome gewerkt – Cornelis de Bie. Het gulden
cabinet van de edel vry schilderconst verscheen de facto in 1662, hoewel op de
titelgravure ‘1661’ staat. In de titel klinkt duidelijk Van Manders Grondt na. De
bundel telt drie delen. Het eerste handelt over de al gestorven meesters, het
tweede en uitvoerigste over de nog in leven zijnde schilders (vaak op grond

T’huys eenen boeck in handt, oft d’esel* aen te spreken
Sijn Leydtsmans vande deught, en plaesters voor ghebreken.

*schildersezel

Vriendenkringen
Nu steeds meer burgers tijdens hun leerjaren enigszins in de dichtkunst geschoold werden, kwam hun onderlinge verbondenheid steeds vaker in verzen
tot uitdrukking, soms in de vorm van dichttechnische of inhoudelijke wedijver.
Als daarbij een heel groepje mensen betrokken was, om een centrale figuur
heen die contacten had in de uitgeverswereld, kwamen die gedichten naar het
lijkt gemakkelijk terecht in bloemlezingen of andere verzamelbundels, met
name in de jaren vijftig. We zagen immers al dat nieuwe poëzie toen een zekere
marktwaarde kreeg (zie p.511). De bundels geven zo zicht op diverse sociaal-
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van persoonlijk verworven informatie) en het derde over graveurs, beeldhouwers en architecten. De talrijke gedichten en biografische prozastukken worden
afgewisseld door enkele beschouwingen van moraalfilosofische aard of handelend over de kunst. Het boek is opgedragen aan (en misschien ook mede bekostigd door) de Antwerpse kunstverzamelaar en mecenas Antoine van Leyen.
Het waren overigens vooral verzamelaars die bij zo’n publicatie waren gebaat.
Naast de Amsterdamse teksten, valt op hoe ook De Bie zijn Cabinet voorstelt als een vrucht van de vrede: het is in de beeldspraak van de volledige titel
‘ontsloten door den lanck ghewenschten Vrede’. Niet die van Munster weliswaar, maar die van het Frans-Spaanse Verdrag van de Pyreneeën (1659), die
nu ook eindelijk aan het Zuiden (voor enkele jaren) rust gaf. De vieringen van
1660 hebben overigens in de Vlaams-Brabantse letteren veel meer sporen nagelaten dan die van 1648 (zie p.599)! Het titelblad toont Pictura en Poësis die
over de geketende Mars en de Nijd triomferen: de vrede waarborgt de kunsten.
Ook Jan Vos, die in het voorwerk van het tweede deel een lofdicht schreef, onderstreept deze gedachte. Het Cabinet geeft op zijn beurt blijk van een soort
stedelijk, in dit geval Antwerps gevoel: de Scheldestad is ‘de vrughtbaertse
moeder’ van vrije kunstenaars. Evenmin ontbreekt het motief van het zusterschap der kunsten, maar het vervult bij De Bie zeker niet de prominente rol die
het in Amsterdam speelde. Over het toneelwerk van schilder Van Nieuwelandt
wordt bijvoorbeeld bij de behandeling van diens leven met geen woord gerept.
De Lierenaar geeft ook enkele malen afzonderlijk aandacht aan vrouwelijke
kunstenaars, maar uit een lang algemeen lofdicht over hen aan het einde van
het boek – hij citeert daarbij enkele verzen van Cats over Anna Maria van
Schurman – blijkt dat ook hij in deze materie de oude vooroordelen niet doorbreekt. Deze vrouwen plegen ‘manhaftich’ werk en weten op deze manier een
lange cataloog van typisch vrouwelijke ondeugden van zich af te houden:

literaire netwerken, die elkaar vaak deels overlapten en die niet noodzakelijk
bepaald werden door overeenkomst in godsdienstige overtuiging. Door het intensieve briefverkeer waren die in principe niet aan plaatselijke grenzen gebonden, al zal frequent persoonlijk contact ze hebben verstevigd. In de praktijk
ging het steeds om een kern van mensen die in dezelfde stad woonden.
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Poëzie als sociaal bindmiddel: Amsterdam
Een geliefd dichtspel onder vrienden was de uitwisseling van gedichtjes op dezelfde rijmwoorden, een spel dat in Nederland ooit geïntroduceerd was door
Huygens (zie p. 336) en dat in de verte herinnert aan rederijkersoefeningen om
refereinen te maken op een opgegeven stokregel. Volgens dit procedé schreven de
jonge Amsterdamse schilderszoon en drukkersgezel Hieronymus Sweerts (16291696) en zijn stadgenoot, de schilder Willem Schellinx, in 1654 eerst een reeksje
komische verjaardagsverzen in Amsterdams dialect. Hierna ging Sweerts het
rijmspel nog eens aan met de Rembrandt-leerling Gerbrandt van den Eekhout,
naar aanleiding van een grappig dichtstuk over moeizame vrijerijen van een
zekere J. de Mol, Huw-lyks dool-hof of Doolende trou-zucht. In 1657 kenden
Sweerts, Schellinx, Van den Eekhout en loodgieter David Questiers elkaar op dezelfde rijmen steeds dezelfde lauwerkrans toe, die geen van hen zichzelf waardig keurde. Deze wederzijdse bewondering in viervoud kwam in 1660 terecht
in de Hollantsche Parnas.
Sweerts was ongetwijfeld ook de organisator van de zogenaamde knipzangreeks, waaraan bijna alle zo-even genoemde dichters en nog dertien anderen
meededen. De reeks had als uitgangspunt het eerste van Hoofts ‘Velddeuntjes’,
waarop Vondel een gelijksoortige vervolgstrofe op dezelfde rijmwoorden geschreven had. Sweerts en zijn vrienden leverden hierna om beurten eveneens
een couplet, nu alleen met steeds hetzelfde rijmschema. Zo ontstond een pikant pastoraal verhaaltje in strofen, met als rode draad het ‘knippen’ op de
borstjes van het nimfje Rozemond, waaraan de wellustige Pan zich schuldig
had gemaakt. Het werd besloten met weer een couplet van Vondel, die mogelijk ook optrad als eenmansjury van het sneeuwbalspel. Dit kan een uitvloeisel
geweest zijn van het Sint-Lucasfeest van 1653, dat sommige knipzangdichters
hadden meegevierd. De deelnemers behoorden tot een netwerk van vrienden
die elkaar vaak uit de eigen buurt, uit het schouwburgmilieu of als schilderende collega’s kenden. Sommigen – zoals David en Catharina Questiers – waren
van katholieken huize, evenals Vondel. Anderen, zoals de initiatiefnemer Sweerts
en Lambertus Sanderus (neef van Sweerts en predikant in De Bilt), die als eerste de reeks voortzette, behoorden tot een piëtistisch-gereformeerde kring.
Naast Thomas Asselijn, Joan Dullaert en Pieter Dubbels, die in 1645 al een eigen zang- en dichtbundel had gepubliceerd, vindt men onder dit gezelschap
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verder Hendrik Bruno – die toen mogelijk in Amsterdam woonde – en Jeremias de Decker. Van de vier meespelende vrouwen hadden Goudina van Weert,
Katarina Verwers en Catharina Questiers, anders dan de onbekende Maria
Massa, als dichteres al eerder van zich laten horen.
De volledige knipzangserie werd opgenomen in de tweede druk van het
tweede deel van De koddige olipodrigo (1654), een populair en door roofdrukken bedreigd kermisbundeltje van uitgever Evert Nieuwenhof, ook al een neef
van Sweerts. Hierin waren ook andere liefdes-, bruilofts- en drinkliedjes en
grappige gedichtjes van het merendeel van de knipzangdichters en heel wat
andere auteurs te vinden. Zo bevatte het een compliment van Vondel voor ‘de
kunstige teekeningen en bootzeerzels’ van Catharina Questiers, die onder andere
bij haar eigen teksten tekeningen had geleverd. Een deel van de Olipodrigoauteurs leverde eveneens bijdragen aan de gelijktijdig bij weer andere uitgevers
(Cornelis Jansz. Stichter en Jacob Vinkel) verschenen liedbundel Amsterdamsche vreughde-stroom. De knipzang werd intussen populair. In de liedbundel
De nieuwe hofsche rommelzoo (1655) nam Nieuwenhof de serie opnieuw op,
vermeerderd met een serie commentaren van een zekere I.D. Klijn op de makers
en maaksters van de strofen, weer met hetzelfde rijmschema. En ook in latere
liedbundels kreeg de reeks navolging.
Het merendeel van de knipzangauteurs schreef zowel poëzie die in een of
meer bloemlezingen terechtkwam, als liedjes die een plaats vonden in diverse
luchtige liedboekjes. Deze bundeltjes bleven in de jaren zestig een geliefd
marktproduct van diverse uitgevers, ook buiten Amsterdam. Alleen De Decker
en Sanderus kwamen daarin niet voor. Ook werden Sweerts en de verder onbekende G. Verbiest niet gebloemleesd – hetzij misschien als anonymi – , terwijl ze
samen met Dubbels en Dullaert op de titelpagina van het tweede deel van de
liedbundel Amsterdamsche vreughde-stroom werden aangeprezen als ‘puyck
Poeten’. Dubbels en Dullaert zouden in de jaren zestig nog voorkomen in de bij
Johan van den Bergh uitgegeven liedbundels Cupidoos lusthof (1662) en – evenals Sweerts – in Apolloos minne-sangen (1663). Dullaert leverde in 1663 bovendien een groot aantal amoureuze liederen aan de bundel Clioos cytter, ‘gedrukt
voor de Lief-hebbers’. De versjes waren voor een goed deel herkenbaar als de
neerslag van zijn erotische ervaringen met zijn toenmalige vriendin.
Francois Snellinx, een andere knipzangdichter, die in de jaren 1665 tot 1673
factor zou worden van de Haarlemse Wijngaertrancken, droeg bij tot de versen liedbundels Apolloos snaaren (1664) en Den lacchenden Apoll, uytbarstende
in drollige rymen (1667). Die bevatten hoofdzakelijk werk van de weinig fijnzinnige dichter Pieter Elzevier en andere figuren uit diens literaire kring. Deze
Elzevier was in die jaren waarschijnlijk verbonden aan de Amsterdams uitgeverij van zijn oom Louis en trad als kluchtschrijver actief op in het schouw-
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burgmilieu. Hij was mogelijk eveneens de auteur van de pornografische schelmenroman over het leven van ene Jan Stront, die in 1684 zou verschijnen (zie
p.809). Vooral de ‘drollige’ bundel Den lacchenden Apoll bevatte nogal wat
scabreuze versjes, onder andere van de hand van de onbekende ‘mejuffer
Marg. Luyt’, die het boekje ook al aanprees. Tot Elzeviers netwerk behoorden
nog verschillende andere dichtende vrouwen, wier werk hij waarschijnlijk niet
altijd zo hoog achtte als hij deed voorkomen. Een van de stellingen in zijn
grollige ‘Ordonnantie voor alle Rijmers en Poëten’ luidde bijvoorbeeld dat de
in aantal groeiende vrouwelijke dichters nooit bekritiseerd mochten worden,
ook als daar reden voor was.
Menig auteur van vrolijke liedjes schreef ook religieuze poëzie. Dat geldt
bijvoorbeeld voor knipzangdichter Willem Schellinx, die onder vele pseudoniemen met vaak gewaagd-erotische versjes in diverse liedboekjes aanwezig
was. In de Olipodrigo kwamen al tal van ‘levertjes’ van hem voor, korte, vrijmoedige versjes waarin het woord ‘lever’ was verwerkt. Ook Elzevier beoefende
dit indertijd populaire subgenre. Schellinx bevond zich in 1658 samen met Sweerts
en Asselijn weer in het gezelschap van Sanderus en De Decker, maar nu in de
religieuze bundel ’t Gebedt onzes Heeren, die ingeleid werd door Sanderus en
onder anderen door Bruno van een drempeldicht werd voorzien. Aan die bundel hadden acht dichters elk een lyrische uitbreiding van een afzonderlijke bede
uit het Onzevader geleverd. Tot dit gezelschap behoorden onder anderen ook
de ziekenbezoeker en voorzanger van de Nieuwe Kerk H.F. Waterloos, een
vriend van Rembrandt, en de jonge, uit Rotterdam afkomstige Heijmen Dullaert,
een leerling van de grote schilder. Anders dan in de knipzangconstellatie
speelde bij deze samenwerking wel een gedeelde rechtzinnig-protestantse overtuiging een belangrijke rol, en ook vormden contacten met Rembrandt een
bindende factor. Volgens uitgever Abraham van Blancken hadden de dichters
bij deze gelegenheid ‘liever een Hemels Heilichdom, als een hollen Helikon’
willen openen en zo waren zij ‘in haar stof en stijl [...] als hun Vaderlandt, in een
bus, en bundel ghekast, en gebonden’. Een aantal dichters van de knipzangreeks en ’t Gebedt onzes Heeren – maar niet Sweerts – droeg bij aan het album
amicorum van Jacobus Heyblocq, praeceptor (en later rector) van de Latijnse
school aan de Amsterdamse Nieuwe Zijde, die sommige van deze gedichten in
1662 opnam in een eigen verzamelbundel.
Het geschuif met een lauwerkrans op dezelfde rijmwoorden, dat David
Questiers met zijn vrienden gespeeld had, sloeg eveneens aan. In de jaren
1662-1663 namen zijn zuster Catharina (1631-1669) en Cornelia van der Veer
(1639-1704) dit spel over, nu tot lof voor elkaar. In 1665 verscheen hun dichtwisseling in de bundel Lauwer-stryt tusschen Catharina Questiers, en Cornelia
van der Veer, waarin nog veel meer gedichten van de twee vrouwen voor elkaar

Het spitsige Parnas
Dat is mijn hartsvermaak,
En lustprieel der zinnen
O bron! zo klaar als glas!
Uw vocht wens ik zo vaak
En doet mij u steeds minnen.

Met haar vrijheid gaf ze nu echter ook de dichtkunst op, hoewel ze met enkele
toneelvertalingen uit het Spaans en bijdragen aan diverse bloemlezingen en
liedbundels toch een zekere literaire naam verworven had. Na Vondels lof op
de door deze ‘tweede Saffo’ beoefende beeldende kunst, maakte Huygens in
1658 in zijn Koren-bloemen ruimte voor een drempeldicht van haar. Maar de
lofversjes die de Alkmaarse Alida Bruno, de zuster van Hendrik, in allerijl voor
die uitgave stuurde, kregen geen plaats in de verzamelbundel. Alida Bruno en
Catharina Questiers, leeftijdgenoten, hadden beiden in 1649 een rouwgedicht
geschreven over Maria Tesselschade Roemers. Deze had nog tijdens haar leven
Alida als veelbelovend dichteresje in contact gebracht met Huygens, die met
haar enkele gedichtjes wisselde. Maar anders dan Bruno bezat Questiers ook
buiten het gebied van de dichtkunst een uitgesproken kunstzinnige aanleg,
waardoor zij in zekere zin een opvolgster van Roemers kon worden. Toch wees
Jacob van der Burgh er in een brief aan zijn vriend Huygens onomwonden op
dat Questiers, ‘la grosse dondon [de dikke vrouw] d’Amsterdam’, die zich wat
bezighield met beeldende kunst en andere ‘gentillesses’ (aardigheidjes), de
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en voor anderen stonden. Hun werk was ingebed in een enorme hoeveelheid
verzen van mannelijke vrienden en kennissen voor een van beiden, afkomstig
uit hun ‘stamboek’ (album amicorum) of aan hen gegeven bij andere gelegenheden. Het was een uitgave die getuigde van literair zelfbewustzijn en ambitie.
De auteurs wilden allereerst laten zien dat ook zij een zekere vaardigheid bezaten in de verwerking van mythologische kennis. Klassieke mythologie werd
nu eenmaal door vele dichters beschouwd als basisingrediënt van poëtische
taal. De vriendinnen schreven soms nadrukkelijk vanuit de intervrouwelijke
omgang, zoals Questiers’ versje ‘Aan juffr. Cornelia van der Veer op haar kouseband, die zy op mijn kaamer had laaten leggen’. Ze presenteerden zich echter ook
als intensieve deelneemsters aan het voornamelijk mannelijke literaire verkeer
en ze wilden graag weten dat ze met die partners op gelijke voet omgingen.
Het initiatief tot deze uitgave, die waarschijnlijk door Questiers werd gefinancierd, lijkt genomen te zijn door Van der Veer, ter gelegenheid van het
huwelijk van haar vriendin. Questiers had tot dat moment als zinspreuk ‘Ik
min mijn vrijigheid’ gevoerd en uitgeroepen:
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Catharina Questiers,
met een papier in de hand,
tussen haar zuster en zwager.
Schilderij van Adriaen van
Ostade, ca. 1650-1655. Jacob
van den Burghs kwalificatie
van haar, ‘la grosse dondon
d’Amsterdam’ lijkt niet heel
overdreven.

dochter bleef van een loodhandelaar in de Warmoesstraat, hoe welgesteld de
familie ook was.
In de Lauwer-stryt zongen meest jonge bewonderaars vooral de lof van
Catharina Questiers, voor haar veelzijdige gaven. Andries Pels benutte de gelegenheid voor een exposé over de ordeloosheid van het contemporaine
Amsterdamse toneel (‘Poeetsche droomen aen Juffr. Catharina Questiers’),
vooruitlopend op zijn actieve rol binnen het genootschap Nil Volentibus
Arduum. Maar ook oudere geleerde auteurs als Bruno, Cornelis Boey en
Oudaan eerden haar. Van der Veer behoorde wat geloofsovertuiging betreft tot
een ander milieu dan de katholieke Questiers. Zij wisselde – op dezelfde rijmwoorden – onder andere gedichten uit met predikant Justus Hoflandt: bespiegelingen over de menselijke nietigheid naar aanleiding van een gelegenheid
waarbij hij haar in zijn ‘Boek-kamer’ een doodshoofd in handen had gegeven.
Ook Waterloos en de aanspreker (begrafenisondernemer) Karel Verlove waren
dichtvrienden van haar, evenals de ziekentrooster Jacob Steendam (zie p.419).
Deze laatste had zich in 1652 in de jonge kolonie Nieuw-Nederland aan de
Hudson gevestigd, maar bevond zich in elk geval in de periode 1663-1664 weer in
Amsterdam. Steendam had in twee gedichten het Amerikaanse ‘Nieuwe Eden’
geprezen om zijn voor iedereen beschikbare natuurlijke rijkdommen. In een
daarvan werd dat paradijs gecontrasteerd met de schraapzucht van de rijke
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Amsterdammers. Het was misschien emigratiepropaganda, maar de maatschappijkritiek was er niet minder om. Niemand had zich toen kunnen voorstellen dat deze man in Amerika nog eens als de ‘eerste dichter van New York’
herdacht zou worden. In 1671 zou hij – als directeur van het weeshuis in Batavia,
in dienst van de voc – opnieuw een bundel poëzie publiceren (zie p.639).
De jurist Joan Blasius (1639-1672) was een fan van Catharina Questiers die
niet voorkomt in de Lauwer-stryt, waarschijnlijk omdat hij zijn lofdichten op
haar artistieke vaardigheden al eerder had uitgegeven. Hij had zich al vroeg,
toen hij nog in Leiden studeerde, in het literaire circuit gestort en op negentienjarige leeftijd zijn – uit het Frans van Scarron vertaalde – spel De edelmoedige vyanden (1658) in de Amsterdamse Schouwburg in première zien gaan.
Blijkens zijn album amicorum en gedichten in een paar eigen bundels bouwde
hij in de volgende paar jaren een ruim vertakt sociaal-literair netwerk op, met
gerenommeerde dichters als Huygens, Westerbaen, Oudaan en De Decker,
maar ook met heel wat vrouwen. In 1661 droeg hij zijn mythologische handboekje Geslacht-boom der goden en godinnen, op aan Questiers, en voegde
daaraan een groep Mengel-dichten toe, waarin veel verzen en versjes voor (en
van) haar voorkwamen. Op haar ‘schrandre geest’ en ‘poesle hand’ kon men
nu eenmaal gemakkelijk een eind wegdichten. Maar het bundeltje bevatte
eveneens tal van vleiende verzen voor allerlei andere kunstzinnige meisjes en
vrouwen. Behalve op de sociale functie van de dichtkunst geeft de bundel een
aardig zicht op het wereldse verkeer van jongvolwassenen. Bovendien presenteerde de toen tweeëntwintigjarige Blasius zich in een van zijn andere ‘Mengeldichten’ als een ideale student. In het gedicht ‘Dagwerk’ (de titel herinnert
aan het gelijknamig werk van Huygens) vertelde hij hoe zijn dag was gevuld
met bijbellezing, vak- en literaire lectuur van klassiek tot modern, waaronder
werk van de Nederlandse dichters Vondel, Westerbaen, Huygens en Hooft,
met daartussendoor wat musiceren en bezoek van vrienden. Vermelding van
meisjes paste hierbij niet. Onder de zeer vele drempeldichters van zijn bundel
Fidamants kusjes, minne-wysen en by-rymen aan Celestyne (1663), grotendeels
gewijd aan zijn verse echtgenote (‘Celestyne’), figureerden allereerst weer
Questiers, samen met Van der Veer, Sibylle van Griethuysen (zie p.435), met
wie hij in Groningen banden had aangeknoopt, en ‘Celestyne’ zelf. Het feit dat
hij zijn erotische poëzie in het perspectief van het huwelijk publiceerde, rechtvaardigde kennelijk kusversjes zoals die met het opschrift ‘Hy vervloekt syn
Tanden, waar mede hy haar Borsjes onder het kussen gequetst hadde’, maar in
haar drempeldicht stelde het slachtoffer zich wel wat gedistantieerder op.
Blasius’ liefdespassie in de paar liedjes en gedichtjes die al eerder voorkwamen
in Clioos cytter (zie hiervoor), was wat minder uitgesproken. Daarin varieerde
hij op luchtige toon op het motief van de afgevallen kousenband:

In ’t danssen valt uw kousseband,
Die ick, geoorlooft, met myn hand
Weer op-bind; spreeckt er ymand van
So weer u met dees woorden dan
Van die Vorstin, die uitgesart,
Sey: die arg denkt, vaar arg in ’t hart.
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Blasius’ bewondering voor Huygens uitte zich in 1665 in een stichtelijke, deels
vertaalde, bundel gedichten over het Laatste Avondmaal. Daarin nam hij gedichten op van de Haagse grootmeester en van Francois Snellinx, de knipzangdichter die zich ook in de kring van Pieter Elzevier bewoog. Hij bleef tegelijk
actief in het milieu van de Schouwburg, waarvoor hij in 1670 Plautus’ Menaechmi
vertaalde, waarin hij zestien regels uit Huygens’ zedeprint van ‘Een onwetend
medicyn’ voegde. Die vertaling zou het begin inluiden van een hevige controverse tussen hem en het genootschap Nil Volentibus Arduum.
In Blasius’ album amicorum figureren ook Jacob Steendam en Karel Verlove.
Zij maakten omstreeks 1663 niet alleen deel uit van de kennissenkring van
Cornelia van der Veer, maar zij behoorden eveneens tot de geestverwanten van
Jan Zoet. Deze rusteloze dichter (zie p.409) van doopsgezinden huize had toen
al in zijn satirische pamflet ’t Groote visch-net (waarschijnlijk daterend tussen
1656 en 1660) flinke kritiek geleverd op elk van de geloofsrichtingen die in de
Republiek naast elkaar bestonden. Zelf opereerde hij hierna buiten enig kerkverband als een eigenzinnige bevorderaar van christelijke deugd, die als aanhanger van het chiliasme in de nabije toekomst het in de Openbaring van
Johannes beschreven duizendjarig Godsrijk op aarde verwachtte. Blijkens de
in 1663 uitgegeven bundel Parnassus aan ’t Y of Konst-schoole ter deugd gaf een
groep van negentien louter mannelijke dichters zich in de door Zoet gerunde
herberg ‘De soete rust’ dan ook niet over aan gezamenlijk drankgenot. Maar
ze wijdden zich op hun dichtberg aan de ‘wegneminge en verbeteringe van
verscheiden gebreeken’ die hier en elders al te diep geworteld waren. De bundel bevat de antwoorden – in de vorm van gedichten, versjes en liederen – op
vijftien, meest door Zoet gestelde ethische vragen, met vermelding van de
prijswinnaars. Zo wilde hij bijvoorbeeld weten wat de wijste man het gemakkelijkst afleidt van het pad der zaligheid. In het spoor van de oude kerkvaders
waren de moraalridders het erover eens dat het antwoord hierop in de verleidingskunst van de vrouw te vinden was. In het gezelschap van Steendam en
Verlove, die de meeste bijdragen leverden, bevond zich behalve de overal opduikende Bruno ook Pieter Rixtel. Deze man zou zich later in zijn bundeltje
Mengel-rymen (1669) laten kennen als een niet onvaardig dichter en vroom
christen, die nogal wat had aan te merken op de levenswandel van zijn ge-

Poëzie vanuit een broederschap in de geest: Rotterdam
Zoets rationeel getheologiseer buiten erkend kerkverband en zijn chiliastische
toekomstverwachting waren symptomen van een nieuw religieus bewustzijn
dat zich vanaf de jaren veertig manifesteerde in velerlei godsdienstig-dissidente
stromingen. Een van de eerste bewegingen was die van de zogenaamde Rijnsburger collegianten. Deze waren genoemd naar de locatie van hun vergaderhuis, waarin sinds 1621 ondogmatische leden van verschillende protestantse
denominaties – vooral doopsgezinden en remonstranten – in een ‘college’
zonder predikant individueel getuigden van hun geloof in Christus en hun
onderlinge broederschap. Deze beweging breidde zich algauw uit naar Rotterdam. In deze stad had het stadsbestuur in 1622 aan Hendrick de Keyser opdracht
gegeven voor het grote standbeeld van Erasmus, dat sindsdien op de Grote
Markt staat. Het moest daar, zo vonden zij, het symbool zijn van de geestelijke
vrijheid en verdraagzaamheid die in de stad werden gewaarborgd. In 1654
werd in de Maasstad een afzonderlijk college opgericht, dat vooral zogenaamde Waterlandse doopsgezinden aantrok. Deze waren minder behoudend dan
andere doperse groeperingen, zoals de zogenaamde Vlaamse dopers. De verdraagzaamheid van de collegianten strekte zich overigens niet uit tot de katholieke kerk als instelling, maar in principe wel tot katholieke individuen.
De Rotterdamse collegianten, bewonderaars van Erasmus, zaten op één lijn
met Coornhert, in zoverre dat ook zij meenden dat zij alleen door hun door
God ingeschapen rede én de bijbel tot inzicht in de evangelische waarheid
konden komen. In deze kring speelde de dichter Joachim Oudaan (1628-1692)
een belangrijke rol. In 1656 had deze – toen achtentwintigjarige – geleerde exsecretaris van Petrus Scriverius (zie p.423) zich als tegelfabrikant in de stad ge-
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loofsgenoten. Mogelijk woonde hij in 1663 nog niet in Haarlem, waar hij in de
jaren 1665 tot 1673 factor was van De Wijngaertrancken. Zowel uit Rixtels bundel
als uit het verzamelde werk van Jan Zoet, dat in 1675 postuum verscheen, blijkt
dat Zoet vaker dichtwedstrijden organiseerde, maar dat die algauw verzandden in onderling gekrakeel. Zo keerde Steendam zich in een dichtwisseling
met Zoet (op dezelfde rijmwoorden) hevig tegen de ‘meester’. De aanleiding
van het conflict was de theologische vraag naar de beoordeling van de polygame levenspraktijk van oudtestamentische aartsvaders als Abraham en Jacob in
het licht van het Nieuwe Testament: kon een getrouwde man zonder zonde
zijn dienstbode ‘gebruiken’? Ook de grafschriften van een aantal Parnassusgenoten op Rixtel en Zoet, die in het verzameld werk van de herbergier werden opgenomen, waren niet allemaal zo vriendelijk. In elk geval was men het
er over eens dat de man die blijkens zijn zinspreuk niets zoeter achtte dan de
rust, nooit anders dan het tegendeel van dat ideaal had bereikt.
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vestigd. In hetzelfde jaar kwam ook de van huis uit Vlaams-doopsgezinde uitgever-boekhandelaar Frans van Hoogstraten – broer van de Dordtse dichterschilder Samuel – in de stad wonen. Hierbij voegde zich de schilder Heijmen
Dullaert, een geestverwant van de gereformeerde piëtisten en neef van de
Amsterdamse toneelschrijver Joan Dullaert. Het waren mensen die zich met
elkaar verbonden wisten door persoonlijke vroomheid, vredelievendheid en
een grote literaire belangstelling, die zich onder meer uitte in bewondering
voor het dichterschap van Vondel. Ook in sociaal opzicht hoorden ze tot dezelfde maatschappelijke laag, die van de gezeten burgerij.
Vooral Oudaan en de vrome, ascetisch ingestelde Frans van Hoogstraten
zouden vanuit Rotterdam lange tijd elk een eigen netwerk van intellectuele
gelijkgezinden onderhouden. Dit zou duren tot hun beider dood in de loop van
de jaren negentig. Frans van Hoogstraten opereerde vanuit zijn boekhandel,
die lange tijd als een intellectueel trefpunt fungeerde. Al eerder werden vanuit
de winkel van zijn Rotterdamse collega Johannes Naeranus teksten uit remonstrantse hoek verspreid, onder andere in 1647 Brandts uitgave van Vondels antikatholieke poëzie (zie p. 405). In 1654 hertaalde Van Hoogstraten Coornherts
vertaling van Boëthius’ De consolatione philosophiae. Hij manifesteerde zich
vervolgens als auteur van de emblematabundel Het voorhof der ziele (1668),
maar voornamelijk als vertaler en uitgever van veel religieuze, meest wereldverzakende teksten. Later zou hij ook de ‘Mengeldichten’ publiceren waarmee
hij zijn vriendschappelijke contacten bevestigde. Die voegde hij achter een
door hem vertaald – en ter nagedachtenis aan Cats opgedragen – werk van de
Engelse bisschop Joseph Hall (zie p.669). Ook Oudaan zou zijn vriendennetwerk veelvuldig met gelegenheidsgedichten aanspannen. Zoals gebruikelijk
deed hij dit veelal naar aanleiding van belangrijke gebeurtenissen als huwelijken, sterfgevallen of verjaardagen, terwijl hij eveneens menig drempeldicht
(‘boekenlof ’) schreef. Ook bij hem kon de aanleiding een triviale gebeurtenis
zijn, die dan wel ingekaderd werd in een moralisatie, zoals bij het gedicht ‘Op
een glas door des digters meid gebroken’. Het ging in dit geval om een kapotgevallen cadeau van zijn jeugdvriend, de Leidse lakenkoper-glasgraveur
– en ook zelf dichter – Willem van Heemskerk, tegen wie Oudaan zich beklaagde dat de dienstmeisjes steeds meer
Wyten ’t onzen lieven Heer,
’t Geen ze zelfs zo dom bedryven,
’t Is haar schuld niet! schoon bescheid*!
Eige roekeloos beleid
God of ’t noodlot toe te schryven.

*[het is] een fraaie redenering om
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Behalve dichter en tegelfabrikant was de actieve Oudaan ook een geleerd historicus en een enthousiast collectioneur van munten en penningen. Op dit gebied maakte hij vooral naam met zijn numismatische standaardwerk Roomsche
mogentheyt (1664), waarin hij de Romeinse munten thematisch behandelde.
Hierover had hij onder andere contact gehad met Catharina Questiers, die zelf
eveneens munten (en schelpen) verzamelde. Het bezit van ‘rariteitenkabinetten’ – die nogal eens bezongen werden of aanleiding gaven tot schilderijen –
was in deze tijd een geliefd middel voor sociaal contact tussen gegoede burgers.
Oudaans literaire oeuvre was veel omvangrijker dan dat van zijn meer ingekeerde vriend Heijmen Dullaert (1636-1684), die zelf nooit een afzonderlijke
bundel publiceerde. Wel verschenen er ook van hem diverse verspreide drempel- en andere gelegenheidsgedichten en hij droeg bijvoorbeeld bij aan de bundel
’t Gebedt onzes Heeren (zie p.574). Het merendeel van Dullaerts werk bestond
uit geestelijke poëzie, waaronder de door zijn twintigste-eeuwse biograaf zeer
geroemde bijbelse sonnetten, maar die zullen alleen in kleine kring bekend
zijn geweest. Oudaan daarentegen had al op jeugdige leeftijd literaire bekendheid gezocht met twee op de actualiteit geënte tragedies. Johanna Grey, off
Gemartelde onnoselheyt (1648) bevatte een aanval op Vondels katholiekgezinde Mary Stuart, en in Koning Konradyn en Hartoogh Frederijck (1649) klaagde
hij onder een middeleeuwse dekmantel de Engelse koningsmoordenaar
Fairfax, medestander van Cromwell, aan. Zijn grote afkeer van het katholicisme deed overigens niets af aan zijn grote literaire waardering voor Vondel. Zo
beroerde volgens zijn eigen zeggen Vondels Noah zijn ziel dermate dat hij zich
als het ware buiten zichzelf getrokken voelde. In 1666 liet hij zich in de laatste
twee delen van zijn trilogie leerdichten (zie p.650) duidelijk inspireren door
die van Vondel, ook al is er wel een groot verschil tussen Vondels geloofszekerheid en de twijfel van de zoekende collegiant. De dichters met wie Oudaan
werkelijke verwantschap voelde waren – behalve Dullaert – Jeremias de
Decker en Camphuysen, wiens Stichtelycke rymen hij in 1658 uitgaf. De verwantschap met De Decker sprak in 1660 uit Oudaans navolging van diens lijdensmeditatie Goede Vrydag (zie p.651). De Amsterdamse uitgever Abraham
van Blancken – dezelfde die in 1658 ’t Gebedt onzes Heeren publiceerde – droeg
de elegie van de Rotterdammer op aan De Decker, aan de weinig bekende dichter Cornelis Dirksen Wittenoom en aan Jan Vos. Of die twee laatsten, beiden
op dat moment schouwburghoofd, ook Oudaans keuze waren, is de vraag. Aan
de in zijn ogen bombastische Vos had hij in elk geval een enorme hekel. Wel
hadden Vos en Wittenoom zich vrome christenen betoond, Vos in zijn lijdenscyclus (zie p. 651) en Wittenoom in een religieus en gedreven gedicht over de
dood van zijn drie kinderen, dat in 1660 in de bloemlezing Hollantsche Par nas
verscheen.

582

Behalve van zijn religieuze gezindheid en zijn geloof in tolerantie, die hij
met zeer scherpe pen kon verdedigen, getuigde Oudaan in de jaren vijftig en
zestig regelmatig van zijn betrokkenheid bij de politieke gebeurtenissen in
Engeland en van zijn bewondering voor het beleid van De Witt. Dat beleid stond
in zijn ogen bij uitstek borg voor vrede en vrijheid. De gruwelijke moord op de
gebroeders De Witt in 1672 zou hij dan ook in toneelvorm en gedichten heftig
veroordelen (zie p.788 en 792). Het lag dan ook bijna voor de hand dat Jacob
Westerbaen juist aan hem het beroemde stokje van Oldenbarnevelt cadeau
deed, de stut van de oude staatsman op weg naar het schavot, door Vondel in
een gedicht verheerlijkt. Oudaan zal deze relikwie hebben gekregen na de dood
van Westerbaens echtgenote (zie p.514). En toen Johan de Witt in 1669 zijn toegewijde partijgenoot Pieter de Groot – zoon van Hugo de Groot die ook zelf
dichtte – had laten aanstellen als pensionaris van Rotterdam, juichte Oudaan
diens benoeming toe als een postuum eerherstel voor de eertijds verguisde
vader. Oudaan deelde zijn vurige staatsgezinde overtuiging met een andere
goede vriend, de Rotterdamse remonstrantse advocaat (en vanaf 1664 vroedschapslid) Adriaan Paats, wiens sympathieën eveneens naar het collegiantisme uitgingen. Net als Oudaan publiceerde Paats enkele lovende gedichten op
De Witts krachtige optreden tegen de Engelsen en ook hij bewonderde de
raadpensionaris als de kampioen van de ware, republikeinse vrijheid.
Oudaans geestelijke verbondenheid met Coornhert en Camphuysen werkte
door in zijn felle afwijzing van het gebruik van klassieke mythologie in poëzie,
niet alleen in verhalende kaders, waarin goden optraden, of in verwijzingen
en vergelijkingen met mythologische verhalen en figuren, maar ook als het om
niet meer dan metaforen ging (zoals ‘Neptunus’ in plaats van ‘de zee’). En dat
niet alleen in religieuze, maar in alle poëzie. Ook in de bewogen gedichten van
zijn vriend Dullaert was voor mythologie geen plaats.
Het was een oud discussiepunt. Karel van Mander had eertijds gewezen op
de belangrijke meerwaarde van mythologische verhalen, waarin kennis over de
geschiedenis en de natuur en vooral een schat aan menselijke moraal verborgen
zou liggen (zie p.167). Coornhert meende daarentegen dat christelijke waarheden alleen via bijbelse verhalen konden worden overgedragen, terwijl zijn
vriend Spiegel vooral benadrukte dat bij de door eenvoud gekenmerkte Nederlandse taal geen pompeuze mythologische beeldspraak paste. Zoals menig
predikant vond Camphuysen het zelfs blasfemisch om heidense goden in te
voeren in een religieuze context (zie p.468). Diens visie werd in 1632 ook verwoord door de jonge Franse geleerde Jean Louis Guez de Balzac in een felle aanval op Daniël Heinsius’ Herodes infanticida, een bijbels toneelstuk waarin
naast een engel heidense furiën optraden. Heinsius had eerder benadrukt dat
mythologische verhalen verbeeldingen waren van natuurlijke fenomenen en

Weg! Weg! Ik gryz’ voor al ’t gewoel
Dat op den yver Gods in d’eindeloozen poel
En nacht des afgronds moet verzwinden, en verzinken
Of schoonze, uitzinnig, met den naam van goden blinken.

Bovendien berustte die zogenaamde poëtische schoonheid maar op een pover
dichtvermogen, dat het van na-aperij moest hebben. Die godenversiering was
een ‘ellendig toeverlaet, arm bedelaars gesmuk’: ‘geen ryk vernuft zoekt heul
aan lang verlepte vonden’! Wel schreef Oudaan in 1671 een lovend drempeldicht voor het van veel mythologische sier voorziene gedicht De Ystroom van
Antonides van der Goes, welke tekst hij toen waarschijnlijk nog onvolledig
kende. In 1677 zou hij in zijn gedicht ‘Godsdienst en het godendom ontdekt:
aan de hedendaagsche dichters’ de twee punten die hij al in het gedicht voor
Blasius had genoemd, principieel uitwerken. Mythologische goden waren door
de heidenen beschouwd als echte goden en waren dus een bedreiging voor het
christelijk geloof. Bovendien: mooi was anders. Dat deze visie ook zijn bewondering voor Vondel nuanceerde, zou blijken in zijn omvangrijke lijkdicht op
‘den grooten Agrippyner’ (zie p.759), een van de vele ‘Lyk-gedachtenissen’ waarmee hij in de jaren tachtig ook persoonlijke dichtersvrienden als Dullaert,
Brandt en Paats zou betreuren.
Zelf had de rationalistisch ingestelde Oudaan geen enkele profetisch-literaire pretentie. Gezien de eenvoudige, wat stroeve stijl die hij in veel van zijn
werk hanteerde, is het niet verwonderlijk dat hij een groot bewonderaar was
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menselijke passies, met hun goede en slechte eigenschappen. De hele Griekse
wijsheid was volgens hem in deze verhalen vervat. Hij antwoordde nu aan De
Balzac dat volgens hem mythologie het belangrijkste sieraad van alle poëtische taal was. In zijn geest beval Joan Blasius zijn Geslacht-boom der goden en
godinnen (1661) aan bij elke goede dichter, die immers ‘poetische verçieringen’
(fictionele inkleding met verhalen over heidense godheden) hanteerde om ‘de
hoedanigheden der onreedlijcke dingen’ uit te drukken. In zijn voorwoorden
tot Faëton (1663) en zijn vertaling van Ifigenie in Tauren (1666) deed ook Vondel
nog eens een beroep op de gedachte dat in mythen diepere wijsheid verscholen lag, ook al geloofde natuurlijk niemand echt in die goden zelf. Die claim
hing bij hem zeker samen met de gedachte aan een verheven, profetisch-doorziend dichterschap met een diepere waarheidspretentie, waaraan hij wilde
vasthouden. Maar in feite lijkt het argument in de meeste gevallen een legitimering achteraf te zijn geworden van de geliefde Parnassustaal.
Oudaan was het daar dus helemaal niet mee eens. In een bruiloftslied voor
Blasius verwees hij al dat ‘heilloos heidendom’ naar de afgrond:

van de taal van Spiegel en van de historicus Hooft. Als polemist, fel gekant tegen
alle uitingen van geestdrijverij en heerszucht, kon hij scherp en satirisch zijn.
Hij was echter in staat om een emotie als verdriet om het verlies van een goede
vriend direct en doorvoeld vorm te geven, zoals in zijn gedicht ‘Op den dood
van den lieftalligen, en wel geaarden Heimen Dullaert; na een langwylige, en voor
den lichame smertelyke, uitquyninge, op den 6. Mey des jaars 1684. Binnen
Rotterdam, zacht en lieffelyk, in den Heere ontslapen’:
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Zoo is dan eind’lyk de eed’le ziel
’t Bouvallig leemen huis* ontweken!
Daar zulk een kracht van vuur op viel;
Waar van de vlugge geest ontsteken,
En opgeheven, tot den grond
Der hemelsche bespiegelingen
(Indien geen and’re band hem bond)
Zocht in te zien, en door te dringen;
Die nu, van ’t grover* element
Geslaakt*, zyn wit** bereikt in ’t end.

*d.w.z. het lichaam

*vaster (i.t.t. de ijlheid van de lucht)
*losgemaakt **doel

Na de dood van Dullaert en Oudaan zou David van Hoogstraten, de zoon van
Frans, uitgaven van hun verzameld werk uitgeven; dat van Oudaan in 1712, dat
van Dullaert in 1717. In beide gevallen voegde hij hieraan een biografie van de
dichter toe. Zo blijkt dat Oudaans reputatie als literair, theologisch en historisch onderlegd auteur zowel vele tijdgenoten als letterlievende jongeren van
de volgende generatie aantrok. David van Hoogstraten vertelt bijvoorbeeld
hoe hij en Oudaans neef Frans de Haes – de latere schoonzoon van Geeraardt
Brandt – de tegelfabrikant zelfs op diens werkplek opzochten om zijn oordeel
over hun schrijfsels te horen.

Dichters en mecenaat
We zagen hiervoor hoe de succesvol bevochten vrijheid dichters in de Republiek
extatische lof in de pen gaf voor de Oranjevorst Frederik Hendrik en – met name
in Amsterdam – voor de stadsbestuurders, van wie het deugdzaam en krachtig
beleid de economische bloei en harmonie binnen de stad had gewaarborgd. De
bouw van het prestigieuze stadhuis, ‘den hoogen burgh der Vryheyt’, mocht
beschouwd worden als de kroon op hun vredeswerk. Het gebouw ontleende
immers zijn lofwaardige glorie aan de toonbeelden van deugd en wijsheid die er
hun zetel hadden: de vier burgemeesters. Zo zag Vondel het, en dit was het beeld
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waarmee de machtige en soms puissant rijke Amsterdamse gezagsdragers de bijna vorstelijke allure die zij zich aanmaten, rechtvaardigden. Maar tegelijk
wensten ze hun hoge wereldlijke status ook door materieel vertoon bevestigd
te zien. Hun aanzien kwam tot uitdrukking in nieuw verworven adellijke titels,
in indrukwekkende stambomen waaraan soms met veel goede wil gesleuteld
was, in statige stadspaleizen aan Singel of Herengracht en fraaie buitenplaatsen,
in vele geschilderde portretten van hun families of zelfs in marmeren borstbeelden die enkelen, zoals Joan Huydecoper van Maarsseveen, van zichzelf lieten
vervaardigen.
Waar de roem van Amsterdam mede werd bepaald door zijn culturele
bloei, daar veronderstelde het wereldlijk aanzien van zijn bestuurders ook een
steeds verfijndere beschaving. Behalve in het verzamelen van beeldende kunst
– al of niet via speciale opdrachten – en van kostbare curiosa uitte deze beschaving zich bij menig hoge ambtsdrager in een welwillend oor voor poëzie.
Dat gold des te meer als die speciaal voor hen was bestemd: verheven of juist
speels, afhankelijk van de gelegenheid. Wanneer dichters als Vondel en Vos – al
dan niet op verzoek ‒ in gepast verheven taal huwelijken en andere bijzondere
gebeurtenissen in machtige, cultuurbewuste families bezongen, konden zij
ook wel rekenen op een ontvangst bij de heren thuis. Daar geconfronteerd met
de vele afspiegelingen van grootsheid en gezag, vereeuwigde met name Vos die
dan weer in verzen. Deze fungeerden als zich steeds vernieuwende toegangsbewijzen die borg stonden voor protectie. Al deze gedichten bewezen eer aan
het sociaal prestige van de adressaten, evenals de in aantal groeiende dedicaties aan leden van de regerende Amsterdamse families voorin uitgaven van
grote gedichten en toneelteksten. Ze deden tegelijk een beroep op hun begrip
en steun voor literaire kunst. Betaald voor deze privéloftuitingen – anders dan
in de vorm van cadeaus – werden de dichters naar het lijkt niet. Van enige vorm
van structurele financiële steun voor hen was al helemaal geen sprake. Wel
kregen kregen Vos en Vondel aanwijsbaar een vergoeding voor enkele dichterlijke bijdragen-in-opdracht aan diverse openbare evenementen, bijvoorbeeld
bij de ontvangst van leden van de Oranjefamilie in 1659. Tevens droegen beiden
bij tot de viering van andere grote Amsterdamse gebeurtenissen dan alleen de
inwijding van het stadhuis.
Er waren trouwens ook signalen van ongenoegen over de Amsterdamse kunstbevordering. De adellijke Duitse dichter Philipp von Zesen, die – met onderbrekingen – al meer dan twintig jaar in de metropool had verbleven en er tot zijn
grote tevredenheid en trots onlangs het burgerrecht had verkregen, liet in zijn
fraai geïllustreerde en ongemeen lofrijke Beschreibung der Stadt Amsterdam
(1664) langs zijn neus weg toch de klacht horen dat de Amsterdamse mentaliteit
(‘gemühter’) de kunsten ‘geen boon en geen geitenhaar’ waard achtte. Een

momentopname, te verklaren door de context, een beschrijving van de artistieke
opleidingsmogelijkheden van de weeskinderen die dan, na hun opleiding, toch
geen kans kregen? Of de uitkomst van een (verzwegen) vergelijking met het
efficiënte staatsmecenaat in de kleine Duitse vorstendommen? Of onbehagen
over het materialisme van geldzuchtige burgers, dat ook wel in satirische geschriften en op de preekstoel aan de kaak gesteld werd?
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Patriciërspatronage
Waar Vondel speciaal in de gunst stond van de familie van de zeer erudiete
Cornelis de Graeff – sinds 1651 de leider van de Amsterdamse regering – en die
van Cornelis van Vlooswijck, was Jan Vos vooral de dichter van de familie
Huydecoper van Maarsseveen. Beide dichters richtten zich echter ook wel tot
de beschermers van de ander. Vondel droeg bij aan de zelfverheffing van het
geslacht De Graeff – gelieerd aan de Bickers en de Witsens – door onder meer
hun recent geconstrueerde stamboom te bezingen, die hen terugvoerde naar
de fameuze laatmiddeleeuwse burgemeester Andries Boelen. Hij eerde die illustere voorouders ook met een serie epigrammen op afbeeldingen, die hij in
1658 opdroeg aan Cornelis’ broer Andries. Cornelis de Graeff was de instigator
van een serie schilderingen over de Bataafse opstand in het nieuwe stadhuis.
In zijn bibliotheek bevond zich waarschijnlijk het beroemde prentwerk van
Otto Vaenius naar Antonio Tempesta, Batavorum cum Romanis bellum (De
oorlog van de Bataven met de Romeinen; 1612). Dat boek zou Vondel – naar
eigen zeggen – inspireren tot het schrijven van Batavische gebroeders. Met een
uitbundig eergedicht (‘Parnasloof ’) droeg hij in 1660 aan ‘Mecenas Graeff ’ zijn
berijmde Vergilius-vertaling op. Een jaar later volgde de Adonias voor diens
zoon Pieter. Ook voor Pieters huwelijk met Jacoba Bicker maakte hij een gedicht, evenals hij dat had gedaan voor het huwelijk van Wendela Bicker met
raadpensionaris Johan de Witt, die een hecht politiek bondgenootschap met
Cornelis de Graeff had gesloten. Vondels lof op leden van de familie Van Vlooswijck werd mede bepaald door de protectie van Anna van Hoorn, echtgenote
van de burgemeester. Zij had de bijna zeventigjarige dichter in 1657 een betrekking als boekhouder bij de Bank van Lening bezorgd, toen het wangedrag van
zijn zoon hem had geruïneerd. Een zeer ruimhartige mecenas was Van Vlooswijck evenwel niet, ook al was de ambtenarenbaan behoorlijk betaald en liet
deze aan Vondel veel ruimte voor zijn dichterschap.
Afgezien van enkele huwelijks-, lijk- en verjaardagsgedichten en gedichten
op portretten schreef Vondel nauwelijks voor de privésfeer van deze machtige
beschermers. Wel maakte hij enkele malen gedichten voor de families van andere patriciërs, op wier buitenplaatsen hij werd uitgenodigd, zoals Jan Six of
Jacob Jacobsz. Hinlopen. Beiden bezaten werk van de fameuze Rembrandt.
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Vier gedichten van Vondel voor de kunstminnaar Six vindt men onder de vele
bijdragen aan een door Six aangelegd album, onder andere een bruiloftsgedicht ter gelegenheid van Six’ huwelijk met de burgemeestersdochter Margaretha Tulp en een ‘Dankoffer aen den heer Joan Six, voor zyn ooft en wiltbraet my uit zyne hofstede toegezonden’. In zijn huwelijksvers eerde Vondel
ook Six’ moeder, Anna Wymer, door Rembrandt in haar werkkamer afgebeeld
als Pallas Athene. Overigens was van onderling contact tussen de beide beroemde kunstenaars niet of nauwelijks sprake. Net als deze gedichten kwam Vondels
passend-luchtige lof op het buitenleven, gewijd aan de hofstede van Jacob
Jacobsz. Hinlopen buiten Naarden, in een bloemlezing terecht, in dit geval de
Hollantsche Parnas van 1660. Deze ‘Wiltzangk’, waarin de dichter de in vrijheid
levende zorgeloze vogels afluistert, illustreert weer eens hoe trefzeker hij ook
het eenvoudige register beheerste.
De Hinlopens waren verwant met de aanzienlijke familie van de prachtlievende Joan Huydecoper senior, die na zijn dood in 1661 als hoofd van de familie werd opgevolgd door zijn gelijknamige zoon. In Jan Vos hadden deze
Huydecopers bijna een privédichter, die onvermoeibaar grote en kleine momenten uit hun eigen kring omzette in verzen, routineus overgoten met een
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Anna Wymer, de moeder
van Jan Six, in haar studeerkamer, als Pallas Athene.
Tekening van Rembrandt in
‘Pandora’, het album
amicorum van Six, 1652.
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gemakkelijk verteerbaar, semigeleerd sausje van klassieke kennis. Al in 1645
had Vos zich in een brief opgeworpen als moreel raadsman van de toen negentienjarige Joan junior, die hij door ‘de gevaarelijke doolhooven van de slibberige jeught’ de deugdzame weg wees naar een zetel in het stadhuis, in het voetspoor van zijn vader en grootvader. Deze traditionele dichterstaak – het leiden
der groten – werd in 1671 als het ware postuum bevestigd door de opname van
die brief in de uitgave van Vos’ poezie, die evenals de editie van 1662 aan Joan
junior was opgedragen. Zoals gezegd kweet Vos zich graag van die opdracht
door middel van de vele morele sententies waarmee hij al zijn gedichten en dus
ook die voor Huydecoper en zijn familie opsierde. Dat konden aardige reacties
zijn op een uitnodiging voor een banket of voor de patrijzenjacht op hun buitenplaats Goudestein in Maarssen, of lofverzen op de wonderwerken in de
tuin, zoals een grot, beeld of zonnewijzer en zelfs een hele dierenverzameling.
Vos kon de bron in de tuin van Goudestein niet aanschouwen, of hij stelde zich
voor hoe Diana met haar nimfen hierin ging baden, en ook de associatie met
de klassieke dichtersbron lag dan voor de hand. Zo besloot hij een vers voor
Huydecopers oudste dochter Geertruida:
Als ik op Goudestein myn zinnen scherp tot dichten,
Is dit mijn Hippokreen.
De springbron op Parnas moet voor dit water zwichten.
Het groeizaam Maarseveen*
Is moedigh* op de Vecht: maar meer op deeze straalen.
Al wat het oogh behaagt is waardt om meê te praalen.

*gebied rond Goudestein
*trots

Andere keren dienden Vos’ verzen ter memorering van het grote prestige dat zijn
beschermheer bij buitenlandse vorsten genoot, zoals gedichten op een maaltijd
waar de hertog van Brandenburg bij de Huydecopers aanzat en op de cadeaus
die mevrouw en dochters bij die gelegenheid ontvingen van de echtgenote van
de hertog (Frederik Hendriks dochter Louise). Voor het huwelijk van zoon Joan
in 1656 schreef Vos niet alleen een episch opgezet, ruim vierhonderd regels tellend bruiloftsgedicht waarin het wemelde van de zinnebeeldige personages,
maar hij verzorgde bij die gelegenheid eveneens een serie allegorische tableaux
vivants, zijn specialiteit. Een jaar later pakte hij bij het huwelijk van dochter
Leonora met Joan Hinlopen nog uitbundiger uit. Hij lichtte toen in verzen vijf
vertoningen toe waarin een menigte mythologische en allegorische figuren
uitdrukking gaf aan de vreugdevolle triomf die dankzij de verbintenis tussen
de telgen van de twee families was behaald op de vernietigende Dood. Weidse
allegorisering, een vast element in de Europese hofcultuur, was nu ook in de
vorm van decoratieve plafond- en wandschilderingen de huizen van diverse
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rijke Amsterdamse burgers aan het veroveren. Vos maakte verzen op zulke versieringen ten huize van de wapenhandelaren Louis en Hendrik Trip en burgemeester Cornelis Witsen. Aan diezelfde Witsen droeg hij zijn Medea op en hij
wijdde aan diens portretten, marmeren beelden en wapens – evenals aan die
van zijn vrouw – eveneens gedichtjes. Vos lijkt trouwens op schilderijen en afbeeldingen van bijna elke hoge Amsterdamse ambtsdrager wel eens een versje
te hebben geschreven en hij was al even snel in het produceren van grafdichten
en -schriften op hen. Zoals het een dichter in publieke dienst paste, zinspeelde
hij maar zeer zelden op zijn persoonlijke relatie tot de bezongenen.
Diverse dichters zochten ook de protectie van de echtgenotes van burgemeesters. Ze moesten het dan vooral hebben van de vrouwen met een zekere
literaire belangstelling, die enige invloed op hun man zouden kunnen uitoefenen. Dat waren bijvoorbeeld Marie Spiegel, echtgenote van Geeraard Schaep,
en Vondels beschermvrouwe Anna van Hoorn. In 1637 was Marie Spiegel al de
hoofdpersoon van een lofdicht van Vondel, die zich voorstelde hoe zij haar
man raad gaf in staatszaken door hem passages voor te lezen uit haar poëzieverzameling. Tussen 1648 en 1650 werd haar leeslust ook in de opdracht van
Schippers vertaling van Ariosto’s Orlando furioso en van enkele toneelteksten
van anderen geroemd, onder andere in een van Van Germez. Die had eerder al
Catharina (Trijn) Jansdr. Tengnagel, de vrouw van Andries Bicker, als adressate
van een drama gekozen. Omdat Marie Spiegel ook zelf dichtte, noemde Jan
Vos haar in een portretgedicht maar direct ‘de tiende Zanggodin’, een epitheton waarmee mannelijke dichters sinds Heinsius’ lof op Anna Roemers, vaak
vrijgevig zwaaiden. Door de bepaling ‘aan het Y’ perkte Vos zijn lof wat in, maar
charmant was het niet tegenover bijvoorbeeld Catharina Questiers. Mogelijk
hield Marie Spiegel, een achternichtje van de dichter Hendrik Laurensz.
Spiegel, toch het meest van romans. Aan een handschrift uit haar bezit, dat
naast afschriften van toneelteksten van Hooft ook de enige bekende versie van
het spel Numa van haar oom bevatte, is in een tweede hand de tekst van De
historie van Lysander en Caliste (van 1630) toegevoegd, maar geen eigentijdse
gedichten.
Poëzieliefhebster Anna van Hoorn beheerste blijkens Vondels opdrachtvers
voor Jeptha het Frans en Italiaans en werd vaak in de Schouwburg tot tranen
bewogen. Zij was tussen 1656 en 1662 adressate van verschillende toneelstukken. Vondel loofde deze wijze Pallas ook na haar dood in 1666 om haar interesse in nuttige kunsten. Ze werd door Jan Vos vereerd met een gedicht waarmee
hij zijn kleine gedichtencyclus Goede Vrydagh of Kristus lyden (1650) uitbreidde (zie p. 651). Aangezien men vrouwen een speciale ontvankelijkheid voor religieuze poëzie toedichtte, voegde Vos nog zeven andere gedichten aan de cyclus toe, elk bestemd voor een vrouw, onder wie enkele katholieke. Een van

hen was Judith Menton, de vrouw van de Amsterdamse koopman en toneelschrijver Jurriaen Bouckart (zie p.544), op wiens buitenplaats in Ouderkerk
aan de Amstel Vos te gast was toen de huisheer voordroeg uit zijn eigen toneelwerk. Daarop schreef de ijverige gelegenheidsdichter natuurlijk ook weer een
vers. De religieuze dichtcyclus Goede Vrydagh zelf droeg hij op aan Catharina
Bicker-Tengnagel.
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In openbare dienst van de macht
Bij belangrijke gebeurtenissen waarin speciaal de bloei van Amsterdam tot uitdrukking kwam, konden de bewindvoerders bijna steevast rekenen op gedichten
van Vondel – al of niet in opdracht geschreven –, terwijl Vos zich specialiseerde
in grootse vertoningen. Op Anslo, die in 1648 nog beloond was voor zijn gedicht
Het gekroonde Amsterdam (zie p.405), kon men geen beroep meer doen: die
bleef in Rome. Nu wijdde Vondel bijvoorbeeld gedichten aan de bouw van het
grote Zeemagazijn, waarin scheeps- en oorlogsmateriaal opgeslagen werd, of
aan de nieuwe zetel van de admiraliteit. En op de Schouwburg vierde Vos de
voorgenomen nieuwe uitbreiding van de stad met de presentatie van een gedicht van 858 alexandrijnen. De tekst van de ingevoerde allegorische en historische personen werd door meer dan tachtig acteurs op het toneel uitgesproken.
Dit laatste uiteraard niet zonder opsomming van befaamde Amsterdamse families en lof voor de zittende burgemeesters, die Vos met vijftig gulden beloonden
(Vergrooting van Amsterdam, 1662).
Bij officiële bezoeken van aanzienlijke personages deed de stadsregering
verschillende keren een beroep op beide stadsdichters. Zo gaf zij hun in 1659
een opdracht tot ondersteuning van een feestelijke ontvangst van Amalia van
Solms, de weduwe van Frederik Hendrik, haar vier dochters en twee schoonzonen. Die laatsten waren beiden Duitse vorsten van wie vooral de keurvorst
van Brandenburg de Oranjefamilie extra aanzien gaf. Ondanks hun steun aan
de staatse, antistadhouderlijke politiek van Johan de Witt achtten de burgemeesters het van belang om hun verbindingen met het huis van Oranje open
te houden. Het bezoek – op uitnodiging van de burgemeesters – vond plaats
na het huwelijk van Amalia’s dochter Henriëtte met de vorst van Anhalt.
Vondel knoopte daar in zijn gedicht De vorstelycke bruiloft t’Amsterdam bij
aan om de gasten in het nieuwe stadhuis vrijblijvend te eren. Vos liet bij die gelegenheid zestien praalwagens met allegorische vertoningen – toegelicht door
zesregelige versjes – van de Dam door de stad rijden. De hoge gasten konden
zich de volgende dag op de Schouwburg verlustigen in tableaux vivants die
speciaal op de verbonden families waren toegesneden. Vos kreeg van de burgemeesters honderdvijftig gulden, Vondel voor zijn gedicht honderd – terwijl
Amalia, aan wie Vondel ook nog een verjaarsgedicht wijdde, hen bovendien
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nog elk voorzag van een gouden penning met de beeltenis van Frederik Hendrik.
Beiden gaven in een weids dankdicht nog eens alle eer aan haar en haar gestorven
echtgenoot, waarbij Vos het niet laten kon om de prinses eraan te herinneren
dat ‘De Dichters sterven nooit door ’t leeven der Meceenen’. In een bundeltje
in zakformaat, Amsterdamsche vreugdtriomfe (1660), werden naast de teksten
van Vos en Vondel, inclusief hun dankverzen, ook vijf gedichten van Six van
Chandelier en een van Huygens naar aanleiding van het vorstelijk bezoek opgenomen. Beiden dankten de burgemeesters voor deze officiële erkenning van
schatplichtigheid aan de Oranjes.
Een jaar later, na het herstel van de Engelse Stuarts, was deze erkenning nog
meer opportuun, gezien de nauwe familiebanden tussen beide vorstenhuizen.
De burgemeesters hadden graag gezien dat Karel ii voor zijn vertrek naar Engeland behalve Den Haag ook Amsterdam had bezocht. Daartoe hadden zij al
opnieuw aan Vondel en Vos de opdracht gegeven voor een vreugdevol welkomstgedicht respectievelijk vertoningen. Maar zij moesten het met een nieuw
bezoek van Amalia van Solms stellen, die nu vergezeld werd van haar inmiddels
tienjarige kleinzoon Willem en diens moeder, de zuster van Karel ii. Jan Vos
monteerde bij deze gelegenheid een nog luisterrijker optocht met vertoningen
en ook Vondel zette zich namens de stadsregering weer aan gelegenheidsgedichten. Beiden onthielden zich daarbij ‒ evenals tevoren – van enige toespeling op de huidige of toekomstige functie van de jonge prins. Maar toch
werd Vos in een aantal schimpdichten verweten dat hij zijn politieke huik alleen om geld naar de nieuwe Oranjewind draaide. Bovendien had hij zich in de
derde vertoning ‒ de executie van Karel i – wel uiterst bot betoond. De Engelse
prinses had vol afschuw haar hoofd afgewend bij de aanblik van ‘de Moordt,
gewapent met een bijl, noch roodt van ’t bloedt der onnozelen’, klaar om de
koning te onthoofden. Aan de dood van deze Mary Stuart wijdde Vos in 1661
een lang rouwgedicht, dat hij opdroeg aan Huygens, waarschijnlijk in de hoop
dat deze aan het Oranjehof elke herinnering aan Vos’ onhoffelijkheid zou uitwissen. Huygens reageerde op deze opdracht hoffelijk én gereserveerd.
Een van de auteurs van de schimpdichten tegen Vos was waarschijnlijk de
Oranjegezinde Jan Zoet, die in 1660 de loftrompet stak over ‘de herstellinge van
Britanje en Oranje’. Hij had namelijk de Amsterdammers – van wie volgens
hem nu ieder een ‘Prinzeman’ geworden was – de jonge prins als toekomstig
stadhouder horen toejuichen. Zoet was – zoals we zagen (zie p.410) – in 1651
voor vijf jaar uit Amsterdam verbannen, nadat hij de burgemeesters beschuldigd had van een geheime kongsi met Engeland tegen de andere provincies.
Hij had zich daarna bij verschillende gelegenheden opgeworpen als huisdichter van de Oranjes, onder andere met een uitvoerig – maar nooit voltooid – gedicht op de Oranjezaal in het Huis ten Bosch, die Amalia van Solms tot roem
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van haar gestorven echtgenoot had laten bouwen. Zijn hoop op herstel van
het Oranje-stadhouderschap had hij ook al niet onder stoelen of banken gestoken in een visionair vondeliaans gedicht op de zesde verjaardag van de
prins, dat hij persoonlijk in Den Haag had voorgedragen. Mogelijk naar aanleiding daarvan, en niet voor een later verjaardagsgedicht (in 1668), werd hij door
de Oranjes beloond met de gebruikelijke gouden penning.
Dat ook buitenlandse vorsten incidenteel als mecenas voor Nederlandse
dichters optraden, zagen we al eerder bij Vondel en Anslo, die door Christina
van Zweden beloond werden voor hun verzen. In Kleef, iets buiten de landsgrenzen, werd in het begin van de jaren vijftig de Nederlandstalige dichteres
Maria Margareta van Akerlaacken financieel ondersteund door leden van de
Oranje-familie. Dat waren in dit geval de keurvorst van Brandenburg en zijn
echtgenote Louise van Oranje, alsmede zijn in Kleef zetelende stadhouder
Johan Maurits van Nassau. Naar het lijkt ging het hier om structurele bijstand.
Van Akerlaackens dichtbundel Den Cleefschen Pegasus (1654) bevatte dan ook
vooral lofdichten op deze en andere vorstelijke personen met wie zij via haar
vader contact had gelegd en die zij na zijn dood in 1646 graag als mecenas wilde
houden. Ze presenteerde zich nadrukkelijk als ongeleerde vrouw, die schreef
zoals de natuur het haar had geleerd. Die Natuur had aan de aartshertog doen
gebeuren wat geen keizer van Rome was overkomen. Zij had een ‘poetes’ geboren
doen worden, die beschreef
Hoe de fontein van poëzij
Ontsprongen is door hem* in mij.

*nl. de aartshertog

Daarmee gaf ze met een zeker zelfbewustzijn haar inderdaad evident gebrek
aan dichterlijke scholing een theoretische basis.

Dichters en de actualiteit
Politiek en religie leverden in de Republiek nog altijd de belangrijkste onderwerpen voor algemene discussies. We zagen al (zie p.541) dat het drama ook
nu gebruikt werd voor politieke opiniëring, maar het was toch vooral de
steeds groeiende stroom van pamfletten die de meningsvorming van de op actueel nieuws beluste lezers stuurde. Pamfletschrijvers konden zich daarbij uitdrukken in verschillende literaire vormen van proza, zoals dialogen, verhalen,
gefingeerde brieven, en poëzie. Voor dichters van enige literaire reputatie was er
in deze periode ruim gelegenheid om zich bij gebeurtenissen van algemeen
belang te bedienen van kunstige genres als vreugde- en lofzangen en rouw-

klachten, maar ook om in allerlei andere vormen aanmoedigend of juist hekelend commentaar te leveren. Ook vele andere burgers goten hun mening in
dichtvorm. Liedjes en liederen in vele soorten bleven een bijzonder adequaat
middel om een groot publiek bij de betreffende zaak te betrekken. Daarnaast
leverden allerlei auteurs – al of niet op bestelling – grafschriften, bijschriften
bij afbeeldingen en portretten of verzen voor penningen. Bovendien circuleerden er in kleinere kring nog vele dichterlijke reacties in handschrift, die later in
bundels terecht konden komen.
Ook in de Spaanse Nederlanden begeleidden dichters in allerlei genres de
actualiteit, maar inhoudelijk bleef het steeds bij een vertolking van de door de
overheid gesanctioneerde opinies. Van onderlinge debatten of discussies was
daarbij geen sprake.
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Politiek engagement in de Republiek
Nadat de executie van de Engelse koning, de aanslag op Amsterdam en de
dood van stadhouder Willem ii al menige dichterspen in beweging hadden
gezet, kon men zich in 1660 algemeen verheugen over de Engelse Restauratie.
De uitvaardiging van het Eeuwig Edict, waarmee De Witt in 1667 het stadhouderschap voorgoed hoopte af te schaffen, wekte echter weer grote ergernis onder
de Oranjegezinden, met name in Zeeland.
Het verloop van de zeeoorlogen tussen de Republiek en haar handelsrivaal
Engeland (1652-1654 en 1665-1667) en dat van de Hollandse interventie in de
strijd tussen de Denen en de Zweden (1658-1660) trokken de aandacht echter
het langst. De inzet van de zeeoorlogen was steeds het door de Republiek opgeëiste recht op een vrije zeevaart. Daarom gaf men hier steun aan de Denen
tegen de Zweden, toen deze laatsten door hun besluit tot tolheffing in de Sont
de vrije doorgang naar de Oostzee bemoeilijkten. Het lijkt erop dat bijna iedere dichter van enige naam en talrijke onbekenden zich al of niet frequent geroepen voelden om – steeds met eigen accent – commentaar op deze nationale
oorlogshandelingen te leveren. Heldhaftig optreden en dood van de eigen
vlootvoogden tegenover hypocrisie van de verraderlijke vijand, maar ook eigen
nederlagen en politieke onenigheid over te voeren acties vroegen immers om
stellingname. De Nederlandstalige stemmen waren bijna alle van Hollanders.
Incidenteel, bijvoorbeeld als er bij een zeeslag een bevelhebber uit de eigen regio te betreuren viel, grepen auteurs uit Zeeland (rederijkers als Joos Claerbout, Arent Roggeveen en Cornelis Udemans) en Friesland (Hero Galama)
naar de pen. In Zeeland werd in 1668 ook de verheffing van Willem iii als
Eerste Edele door gedichten begeleid, onder anderen door de Middelburgse
conrector Izaak van Hoornbeeck.
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Val en herstel van vorsten
In 1650 had de Rotterdamse uitgever Naeranus een aantal van de vele dichtcommentaren op de executie van Karel i – die van remonstrantsgezinde signatuur – opgenomen achter de vertaling van de Defensio regia van de Leidse
hoogleraar Claudius Salmasius. Deze waren daarna deels terechtgekomen in
een speciale afdeling in Brandts Verscheyde Nederduytsche gedichten. Westerbaen had gekozen voor een klaagzang, in de mond gelegd van de vorstelijke
weduwe. Deze literaire vorm werd naar aanleiding van de dood van de omstreden stadhouder Willem ii eveneens gehanteerd door enkele andere auteurs,
onder wie de verdraagzaam Oranjegezinde Jeremias de Decker. Hoewel er
toen ook schimpdichten verschenen, droegen nogal wat dichters, zoals Jan Zoet
en Matthijs van de Merwede en in elk geval een paar Haagse anonymi, bij aan
de rouw om de prins. Samuel van Hoogstraten en Jacob Steendam verwelkomden ook de geboorte van Willem iii.
De vreugde over het herstel van de Stuarts zette in 1660 de toon van drie
verzamelbundels, die verschenen in Den Haag en Dordrecht, steden waar de
nieuwe koning op zijn terugreis naar Engeland was ontvangen. De eerste twee
– in het Nederlands en het Latijn – werden door de Haagse uitgever Adriaan
Vlacq toegevoegd aan een fraai gedenkboek over het met feestgejuich gevulde
Haagse verblijf van Karel ii. Vlacq had toen Jacob Westerbaen ingeschakeld
voor de verzen bij de platen en een groot lofdicht. Behalve Vondels lyrische
vreugdezang ‘Opgang van Karel Stuart’ bevatte Vlacqs Engelsche triomph verzen uit het Haagse milieu (met auteurs als Huygens, Westerbaen, Van der Does,
Bruno en Willem de Groot) en vooral uit de Dordtse literaire wereld. Van de
vijfentwintig dichters kwam ruim de helft terug in de Dordtse bundel Herstelde zeeg-triomf, aangevuld met verzen van andere Dordtenaren en auteurs
met Dordtse relaties, zoals de in Rotterdam wonende Joachim Oudaan. Ook
vond men hier het substantiële gedicht ‘Vreugde-vier’, waarmee de verheffing
van Karel ii was gevierd in de rederijkerskamer Het Vreugdendal van Breda, de
oude Oranjestad, waar de koning het goede bericht had ontvangen. De Dordtse
uitgave was toegevoegd aan een vertaling van een verheerlijkende levensgeschiedenis van Karel ii door Lambert van den Bos. Deze zal eveneens de poëzieverzameling hebben geïnitieerd, waarin onder anderen lokale Dordtse coryfeeën als Adriaan van Nispen, Johan van Someren, Willem en Cornelis van
Beveren en de gebroeders Van Hoogstraten figureerden. Een jaar later haalde
Van den Bos zijn al sinds lang ‘snaerloose en ontlijmde luyt’ tevoorschijn om
aan de Engelse Restauratie een vreugdezang te wijden in de al eerder door hem
gebruikte vorm van een kroniekmatig epos, Britannias of herstelde majesteyt.
Eigenlijk had hij wegens de miskenning van zijn eerdere heldendichten (zie
p.403) zijn aspiraties voor een hoog dichterschap willen opgeven, zo zei hij in

de opdracht aan de Dordtse schepen en Latijnse dichter Roeland de Carpentier.
Een afscheid van de muzen dus,
Die haer mijnder soo weynich aantrecken, dat ik voor soo veel veersen, die ick
den hals gebroken heb, nauwlijks een soet gesicht heb konnen krijgen.

De lofdichten van negen verschillende Dordtse auteurs, onder wie Margaretha
Godewijck, voorkwamen niet dat Van den Bos zich voortaan vooral op het proza
zou toeleggen.
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De zeeoorlogen
Vondel beloofde in 1660 aan Karel ii een epos als deze nu ook nog de strijd tegen
de Turken zou aanbinden. Hij wist niet dat Engeland vijf jaar later de kanonnen van zijn oorlogsschepen niet op hen, maar opnieuw op de Nederlanders
zou richten. Zowel toen als eerder, tijdens de Eerste Engelse Oorlog, lokten de
verrichtingen ter zee een stortvloed van gedichten en gedichtjes uit. Algemeen
was bijvoorbeeld in 1653 het rouwbetoon bij de dood van de populaire prinsgezinde vlootvoogd Maarten Harpertsz. Tromp, op wiens graf in de Delftse
Oude Kerk een grafschrift van Vondel werd aangebracht. In Amsterdam zorgde
Jan Vos op de Schouwburg voor gepaste vieringen van het einde van de Eerste
Engelse Oorlog (die overigens zeer ongelukkig voor de Hollanders was verlopen)
en van het succesvolle ontzet van het belegerde Kopenhagen door Van Wassenaer van Obdam (november 1658). Intussen bezong Vondel zowel triomf als
dood van de Nederlandse zeehelden. Soms deed hij dit in verheven verbeeldingen, waarin Engelse monsterdieren of een Zweedse zeedraak werden verslagen
door een gevleugelde Perseus, of ook wel eens deels in matrozentaal, die viceadmiraal Van Galen in de mond was gelegd. Ook andere Amsterdamse dichters als Joannes Six van Chandelier, Jeremias de Decker, Thomas Asselijn, Joan
Six, Jan Zoet en Joan Dullaert reageerden op verschillende krijgshandelingen.
Onder de namen van dichtende niet-Amsterdammers komt men meermalen
Westerbaen, Bruno, Oudaan en Willem van Heemskerk tegen, afgewisseld
met vele anderen wier namen soms in een of meer van de bloemlezingen figureren. Soms was dat dichterlijk engagement duidelijk bepaald door persoonlijke belangen, zoals in het geval van een groepje Dordtse auteurs die zich uitputten in lofbetuigingen voor hun stadgenoot Cornelis de Witt, die in 1667 als
gevolmachtigde van de Hollandse regering samen met De Ruyter de succesvolle
tocht naar Chatham had volvoerd. Samen met de lofdichten van andere staatsgezinde auteurs als Westerbaen, Vondel en Oudaan verschenen hun gedichten
onder de titel ’t Verheerlickt Nederlandt (1668).
Een van de vele andere auteurs die op momenten in het verloop van de
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Tweede Engelse Oorlog commentaar leverden, was een ‘opregt beminner onzes lieven vaderlants’, die in 1665 onder de initialen J.W.P.D. in Amsterdam een
serie van eerst twaalf, daarna tot veertien uitgebreide sonnetten publiceerde:
Eersporen van staat, of Helden wekker. In 1666 voegde hij hier nog zeventien andere sonnetten aan toe, tot een geheel dat ‘beurt, om beurt’ bestond uit ‘lof,
verwijt, aanmoediging, en eersporen’. De dichter, mogelijk een zeeofficier in
retraite die naar eigen zeggen vanuit het boerenland de krijgsverrichtingen van
de Hollandse en Zeeuwse oorlogsvloot volgde, beheerste het literaire metier
zeer goed, maar blijft een onbekende.
Nogal wat jonge dichters die bij de Eerste Engelse Oorlog of de verrichtingen in het Oostzeegebied nog niet van zich lieten horen, deden dat wel tijdens
de Tweede Engelse Oorlog, met name naar aanleiding van successen. Jodocus
van Lodenstein en de – al even onwereldse ‒ Rotterdammer Heijmen Dullaert
waren toen nog slechts in kleine kring bekend. Anderen hadden recentelijk
wel al een zekere reputatie verworven, of ze stonden op het punt dat te doen,
bijvoorbeeld in Den Haag de sinds 1665 aldaar gevestigde predikant Johannes
Vollenhove en in Amsterdam Joan Blasius, Willem Godschalck van Focquenbroch, Joannes Antonides van der Goes en – als een van de eerste vrouwen die
zich publiekelijk in politieke zaken mengden – Cornelia van der Veer. Antonides van der Goes ontving voor zijn substantiële Bellone aen bant, waarin hij
de Vrede van Breda (1667) toejuichte, al direct veel lof van de bijna tachtigjarige Vondel. Antonides was in zijn overvloedige beeldspraak en uitdrukkingen
zeer schatplichtig aan de oude meester, en zou in 1671 met zijn magistrale
dichtwerk De Ystroom ‘doorbreken’. Arnold Moonen, toen nog een jong
Utrechts theologiestudent, moest echter nog vele decennia na de publicatie
van zijn vermanend gedicht Verbastert Nederlant (1665) – in de vorm van een
pindarische ode, met zang, tegenzang en toezang – op ruimere bekendheid
wachten. Overigens reageerde zelfs Huygens, die zich in het algemeen als dichter van politiek commentaar onthield, in 1666 met enkele versjes op het wisselend verloop van de strijd tegen de Engelsen.
Visies en interpretaties
Ook tijdens deze oorlogen legden dichters zich niet alleen toe op de bevestiging van heldendom in een rechtvaardige strijd of vreugde over het resultaat,
maar eveneens op opiniëring en beïnvloeding in controversiële kwesties, soms
in reactie op elkaar. Zo gebruikte Vondel eind 1658 zijn dichterlijk overwicht
om op te roepen tot het doorzetten van de Hollandse deelname aan de strijd
in de Deense wateren, in een tijd waarin De Witt – anders van zin dan Amsterdam – neigde tot behoedzaamheid. Jan Zoet had in zijn Morgen-wecker aen
Joost van den Vondel de dichter tot deze Staetwecker aangezet, maar van een

Terwyl de tabbert, ongesnoert
Den boesem opent, met gordynen
Bedekt van luchtige kantynen.

De tegenslagen die het vaderland troffen, werden in de predikantenliteratuur
wel meer in verband gebracht met morele en godsdienstige achteruitgang.
Maar ook de Leidse juridische student Mattheus Abrugge, die in zijn bundel
Mengel-moes (’s-Gravenhage 1669) vooral een luchtige toon aansloeg, weet de
verliezen in de Tweedaagse Zeeslag (in augustus 1666) aan hoogmoed en zondigheid. En Cornelia van der Veer vatte in haar gedicht ’t Hervormde slagswaard of geestelyke hane-kraay oover de bedroefde toestand, van onze scheepsvlood de recente pestepidemie en de verschijning van een komeet conform de
vigerende gereformeerde opvatting op als een extra bewijs van Gods toorn. De
Amsterdammers hadden zich van God afgekeerd en bijbelse voorbeelden
toonden aan dat in gebed de remedie lag! Overigens had nog maar twee maanden tevoren Jodocus van Lodenstein de Hollandse overwinning op de Engel-
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beschuldiging van handelen uit eigenbelang aan het adres van de wittianen,
zoals bij Zoet, was bij Vondel geen sprake. Hiernaast namen velen stelling in
gevallen van omstreden gedrag van vlootvoogden, van wie lang niet allen het
staatsgezinde regime van De Witt waren toegedaan. Six van Chandelier publiceerde aan het begin van de Eerste Engelse Oorlog – anoniem – een hekeldicht
op Tromp, die op bevel van hogerhand niet daadkrachtig tegen de Engelsen
zou zijn opgetreden. Een jaar later, na de Driedaagse Zeeslag tegen de Engelsen, zong hij in de ‘Scheepskroon, voor Marten Harpertse Tromp’ weer de lof
van de admiraal en betuigde hij – in een ander gedicht – zijn spijt dat hij zich
zo onnozel had laten bedriegen door lasterlijke achterklap. Maar tijdens de
Tweede Engelse Oorlog beschuldigde hij de Zeeuwse viceadmiraal Jan Evertsen weer van lafhartigheid. De enkele nederlagen die de vloot met name in die
tweede oorlog leed, werden in allerlei liedjes en gedichten geweten aan een
scala van tekortkomingen van de bevelhebbers. Die werden ook in andere
pamfletten breed uitgemeten. Zo zocht de onbekende J.W.P.D. het na de slag
bij Lowestoft (in mei 1665) in de lafheid en verwaandheid van de ‘opgepronkte
Popperuitertjes’ onder de zeeofficieren.
Uit het orthodox-calvinistische kamp klonken uiteraard vele vermanende
stemmen die de oorlog als een straf Gods voor de goddeloosheid der gelovigen
beschouwden en pleitten voor levensheiliging en godsvrucht, zoals bijvoorbeeld van Moonen in Verbastert Nederlant. De jonge toekomstige dominee,
die zich ook wel in speelsere poëzie over liefdesgeneugten uitliet, zag pronkzucht en ‘dertelheid’ als oorzaken van de morele verwording van Nederland:

sen in de Vierdaagse Zeeslag geïnterpreteerd als een teken dat de hemel alleen
voor Nederland streed. In een rijmloze maar gemakkelijk te zingen ‘Sege-sang’
riep hij:
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Ah! Engelsch Volck
’T Is al vergeefs gewoedt!
Den Hemel grijpt den schild voor Nederland.
Den Hemel grijpt den schild voor Nederland.
Siet daar uw hooge Kraken* vast blaken**
Ja sietse sincken
Als een steen te grond,
Ja sietse sincken
Als een steen te grond.

*oorlogsschepen **branden

Niet lang daarna eerden staatsgezinde dichters als Oudaan en Vos juist hun
wereldlijke leider als degene aan wie een wending ten goede was te danken.
Oudaan, die vanuit zijn verlangen naar vrede en verdraagzaamheid meer bewondering had voor standvastige staatslieden dan voor krijgshaftige zeehelden,
loofde de ‘Staatzorg’ van Johan de Witt, dankzij wiens Romeinse deugden de
krijgstucht was hersteld en een nieuwe vloot was uitgerust. Ook voor Vos was
De Witt als beschermer van de vrijheid van de staat een Cicero en Brutus in
één (‘Zeetocht van [...] Johan de Witt’).
Rampen als pestepidemieën of andere calamiteiten, maar ook bijvoorbeeld
een verschijning van een komeet vroegen altijd om interpretatie, dus ook
door dichters, zoals we zagen bij Van der Veer. In de winter van 1664-1665 was
een komeetverschijning onderwerp van publieke discussie geweest, waarin
onder anderen Six van Chandelier zich had gemengd. Kort na de Tweedaagse
Zeeslag volgde een nog heviger debat over de betekenis van de grote brand die
Londen voor een goed deel in de as legde. Vanuit de algemeen gedeelde visie
op een goddelijke straf reageerden dichters toch onderling verschillend op de
tragische gebeurtenis die de tegenstander had getroffen, afhankelijk van hun
opvatting van wat er van dichters werd verwacht. Westerbaen en Vos, die beiden
in 1660 nog zeer pro-Engels waren, en de gereformeerde predikanten Johannes
Vollenhove en Justus Hoflandt, de vriend van Cornelia van der Veer, grepen de
gebeurtenis aan voor politieke propaganda tegen de hoogmoedige Engelsen.
Vondel en de verdraagzame Oudaan plaatsten de ramp vooral binnen een algemeen kader van morele reflectie op menselijke zwakheid en de noodzaak
van christelijk medelijden. Six van Chandelier en Willem van Heemskerk hanteerden een persoonlijker toon, toegesneden op het concrete geval.
Al eerder reageerden Vondel en Six van Chandelier op calamiteiten die ver-

Dichters en actualiteit in het Zuiden
Het actuele thema van de literatuur in het Zuiden was in deze periode ongetwijfeld het Frans-Spaanse conflict en de beëindiging daarvan in 1659. De Vrede
van Munster had voor deze gewesten nog niet de vrede betekend, want Parijs
bleef zijn Spaanse vijand in de Zuidelijke Nederlanden bekampen. Vooral
Vlaanderen kreeg het hard te verduren.
In 1658 liet Vondel in Amsterdam een planodrukje verspreiden met een juichend lofdicht op de verkiezing en kroning van Leopold i als keizer van het
Rooms-Duitse Rijk. De andere Europese mogendheden hadden hun bezwaren
laten vallen:
Laet den leeuw der Batavieren
En den Roomschen adelaer
Onder eene vlagge zwieren!

Zo kon het continent eindelijk weer de echte vijanden aanpakken: de Turken
en de Noord-Afrikaanse kapers. De hoop was groot, omdat aan de keizerskroning
grote spanningen waren voorafgegaan. De Franse machthebber, kardinaal
Mazarin, bondgenoot van Zweden en Engeland, had tevergeefs gepoogd enkele
Duitse landen tot een anti-Habsburgse coalitie tegen Wenen en Madrid en Leopolds verkiezing over te halen.
In Brussel, waar wegens de oorlog de afschuw jegens Mazarin en Cromwell
– het ‘Crom-gheweldigh dier’ – zeer groot was, wekten deze gebeurtenissen
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gelijkbaar waren met de Londense brand en in beide gevallen verwoordde Six
een andere visie dan Vondel. In 1654 interpreteerde de profetische dichter de
rampzalige ontploffing van het kruitmagazijn in Delft als een les dat het levenswerk van een mens in één ogenblik verwoest kan worden. Six wees in persoonlijke betrokkenheid bij deze ene gebeurtenis op het feit dat het grafmomument
van Willem van Oranje in de Nieuwe Kerk was gespaard. Voor hem, als Oranjegezinde, was dat een teken van de eeuwige roem van de Oranjes, op een moment
dat helse machten die teniet wilden doen. Drie jaar later greep Vondel een grote brand in Aken aan voor een klacht over het algemeen-menselijke probleem
van het onverdiende lijden. Six zag daarentegen in de ramp Gods straffende
hand over de rooms-katholieke stad die in 1648 het protestantisme had uitgebannen. Anders dan Vondel had Six nooit de pretentie universele waarheden
namens en voor alle tijdgenoten te formuleren. In beide gevallen corrigeerde
hij Vondel ook. Juist door zijn literaire pretentie zag deze volgens Six niet waar
het in feite om ging. In het eerste geval was hij blind voor een politieke waarheid, in het tweede geval deed hij zelfs de goddelijke waarheid tekort.
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uiteraard grote aandacht. Hun uiteindelijk gunstige afloop werd er onder meer
gevierd in een paar opmerkelijke pamfletachtige geschriften. Opmerkelijk
vooral wegens hun literaire inbedding. Ambtenaar Frans Godin, Latijn- en
Nederlandsschrijvend auteur van vrome en stichtelijke boekjes, dichtte in 1658
op de wijze van een pamflet een Nieuwe treur-spel ende vertoogh: de politiek
van de Fransen en hun bondgenoten wordt erin toegelicht als een complot dat
direct door de hel is ingegeven. Hoofdpersonages zijn Lucifer, Belzebub, Belial
en Apollion, die ‒ bijgestaan door een aantal Luciferisten en de Europese staatslieden uit het vijandige kamp – tientallen verzen uit Vondels Lucifer debiteren,
zonder dat daarbij maar eenmaal expliciet naar de Amsterdamse dichter
wordt verwezen. De brochure werd uitgegeven met een vals Luiks drukkersadres. Uit dit geval van – plagiërende – Vondel-receptie blijkt duidelijk dat de
Lucifer door de Brusselaar als een politiek samenzweringsdrama werd gelezen,
een coup tegen het gezag. Over hetzelfde onderwerp en in hetzelfde jaar handelt
Godins De krooningh des keysers uyt-ghebeelt door een bancket toe-ghericht
van den godt Apollo. Het gaat om een dichtstuk in dialoogvorm in de trant van
de toen ‒ ook in het Noorden ‒ zeer in de smaak vallende Ragguagli di Par naso (1612-1613) van de Italiaanse satirist Traiano Boccalini. Deze Nieumaren
uit Parnas waren in 1629 overigens al vertaald door P.C. Hooft. Godin laat in
een door Apollo georganiseerd dichtersbanket geleerden en dichters uit vele
naties en van alle tijden optreden, onder wie Ronsard, Machiavelli, Erasmus,
Lipsius, Homerus, Boccaccio en Boccalini zelf. Apollo wil weten wie de Weense
keizer zal opvolgen. De poëten maken ruzie en Apollo dreigt hun wijn in water
te veranderen. Ronsard verdedigt de politiek van Mazarin, Machiavelli weigert
een oordeel te vellen omdat men hem toch niet zou geloven, Erasmus houdt
zich neutraal om niemand te krenken en Lipsius verklaart dat hij als historicus
alleen het verleden kent. Aardige typeringen dus. Apollo dringt echter aan en
Homerus kiest voor Leopold, maar Ronsard blijft zich driftig verzetten. Uiteindelijk brengt Boccaccio redding: de keizer zal komen uit het land dat de
beste wijn biedt. Niet de Franse wijn, maar de Hongaarse tokayer – dus de
Weense vorst – wordt als de beste gekozen. Literaire cultuur en politiek engagement gaan hier aardig hand in hand. In dit geestig debat duikt voor de eerste
keer het later zo beladen invectief ‘franskiljon’ op, maar het is er nog gewoon
een minachtend woord voor een Fransman: Ronsard ‘dien Franskilion’.
In het geplaagde Vlaanderen zal vooral de Vrede van de Pyreneeën (1659) de
pennen in beweging brengen. Het Frans-Spaanse conflict werd na een kwarteeuw beëindigd toen Lodewijk xiv met Maria Theresia huwde, de dochter van
de Spaanse koning. Aanleiding genoeg dus om de ondergang van Mars met
vredes- en huwelijkszangen te vieren. In Gent dichtte de antiprotestantse
beroepspamflettist en disputant Arnout van Geluwe (zie p. 461) wellicht in

Den dick-sack Bacchus lacht, en perst sijn druyven uyt.

Ambitieuzer, volumineuzer, veelzijdiger en eveneens van nieuwe muziek voorzien is de Vlaemsche vrede-vreucht van Jan Lambrecht. De auteur werd door
vele Vlaamse steden en zelfs vanuit het toen Engelse Duinkerke royaal voor
het boekwerk beloond. Het bevat een allegorisch ‘bley-eynde-spel’ met een komisch Tusschen-spel en balletten over de lotgevallen van de Vlaemsche maeght.
Daarop volgen een droomdicht (Mey-droom) en drie afzonderlijk betitelde
afdelingen gedichten en gezangen, die alle de vrede en met name haar stichters
(God en de liefde tussen het vorstenpaar) bezingen. Vooral in de klucht, waarin een boer met de veelzeggende naam Pantagrul de hoofdrol speelt, en in de
ernstige tonelen waarin boeren optreden, is de concrete actualiteit zeer nabij.
Lambrecht biedt een schrijnend beeld van het Vlaamse platteland, zijn ruwe
zeden, zijn bijgeloof en zijn oorlogsleed. En dan is er ook zijn uitval tegen de
verfransing.
De bundel is nog om andere redenen interessant. Hij werd in afwezigheid
van de auteur in Den Haag gedrukt door of voor de geleerde uitgever Adriaen
Vlack of Vlacq en bezit een Haags karakter. Het voorwerk bevat een gedicht
aan de Haagse meisjes, dat meteen ook een lofdicht is voor de plaats waaraan
de dichter zijn ‘Vlaemsche maeght’ – titel van het toneelstuk – heeft toever-

601
D E L I T E R AT U U R VA N C I R C A 1 6 5 0 T O T C I R C A 1 6 7 0

opdracht van de stad een Letter-trompet op de langgewenste vrede. Maar het
was vooral vanuit Brugge dat allerlei vreugdeklanken opklonken. In april 1660
liet Inghelbrecht Cocquyt, prins van de kamer van de Drie Santinnen, er een
Comedie van de peys opvoeren, waarbij dronken acteurs met elkaar in de clinch
gingen. Waarschijnlijk werden daarbij beledigingen geuit aan het adres van de
zeer Spaansgezinde en corrupt geachte burgemeester De Villegas. Onmiddellijk
werd de speeltribune door de stad afgebroken en volgde een versoepeling van
het beleid tegenover reizende gezelschappen. De kamer van de Heilige Geest
ging met succes bescherming zoeken bij een andere burgemeester, die zij in
1661 tot haar hoofdman benoemde. Maar nog tijdens de feesten van het Heilig
Bloed van 1663 voerde het gilde Lambrechts en Baekes romantisch stuk De
mulders dochtere op, terwijl elders in de stad tegelijk Franse komedianten aan
de slag waren; zelfs op Brugges grootste dagen was van een monopolie van de
kamers geen sprake meer.
Meer weerklank kregen de bundels van twee Brugse rederijkers die, eveneens in het heuglijke voorjaar van 1660, namens het gehele gewest de vreugde
over het einde van de oorlog vertolkten. Gheleyn Scheppers publiceerde een
Vlaemsche vrede-feeste, gedichten en liederen in de mond gelegd van de steden
Brugge, Gent en Ieper, vol feestgenoegen:
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trouwd. Opvallender nog zijn de lofdichten van Westerbaen, Cats en Jacob
Havius: de eerste roemt Lambrechts ‘gladde taal’, de tweede eert de ‘geminde
Vrient’ als een ‘soet-vloeyenden Poeet’. Daarmee wordt de Bruggeling door
haar meester zelf erkend als lid van de catsiaanse school. Uit Cats’ nalatenschap zou Lambrecht in 1661 overigens een autograaf van de vrome Ghedachten op slaapeloose nachten cadeau krijgen, van welke tekst hij in 1689 in
Brugge, weliswaar in verkorte vorm en met vooral katholiserende aanpassingen, de allereerste druk liet uitgeven. De bezorgers van Cats’ Alle de wercken
uit 1700 die zelf pretendeerden een eerste uitgave van de Ghedachten te brengen, hebben dat niet geweten of verzwegen. De Vlaamse lofdichters van
Vlaemsche vrede-vreucht hanteren andere referenties. Kamergenoot Scheppers
plaatst Lambrecht in een Vlaamse rederijkerscanon: Vaernewijck, Houwaert
en Van Ghistele. Voor de Ieperling Jan Bellet is hij een nieuwe Gentse zwaan,
dat is Daniël Heinsius.
Lambrecht had een tijdlang in Holland geleefd en er zich onder meer bekwaamd in het boekbedrijf. Bij Vlacq? Er zijn meer aanwijzingen voor, zoals
een gemeenschappelijke liefde voor de zaak van de verbannen Engelse koning
Karel ii en het feit dat Jacob Havius in zijn drempeldicht de vredesdichten van
Lambrecht verwelkomt als Vlaamse ‘courantier’ van de vrede. Is dat een zinspeling op Vlacq, die écht tijdingen uitgaf? Als vooraanstaand en welgesteld
burger herbergde Lambrecht in 1656 in zijn woning een aantal vooraanstaande hovelingen van de verbannen en toen in Brugge verblijvende Engelse vorst.
Deze kwam zelfs eens, vergezeld van zijn broer en zuster, de prinses van Oranje,
bij Lambrecht dineren. Ander politiek geïnspireerd werk van de dichter is niet
bekend. Behalve toneel schreef hij vooral nog stichtelijk gelegenheidswerk, in
totaal alleen al gedrukt een dozijn titels.

Observatie van de concrete wereld
Als dichters hun beschouwing van de concrete, zichtbare wereld – die van mens
en natuur – tot onderwerp van hun poëzie maakten, waren zij er meestal op
gericht geweest om hieruit algemeen geldende lessen en inzichten te destilleren.
Zo gaf de dichter zin aan de ervaringskennis dat de zonnebloem zich wendt
naar de zon door – via vergelijkingen of beelden – analogieën aan te wijzen met
de minnaar die zich richt op zijn geliefde of de zondaar die zich keert tot God.
De natuur ondersteunde in dat geval inzicht in het menselijk handelen. En
wanneer bijvoorbeeld een satiricus zijn waarneming van het gedrag van individuele mensen beschreef, moest dit toch vooral de ogen openen voor het algemene fenomeen van de menselijke zwakheden en ondeugden.

Heren en hun tuinen: hofdichten
Observatie van de door mensenhand gecultiveerde natuur en van de omgang
daarmee lag aan de basis van evocaties en verheerlijkende beschrijvingen van
het buitenleven op een landgoed, die elkaar in deze periode gingen opvolgen.
Naar het voorbeeld van de oude behuizingen van de adel, die altijd al op het
land woonde, had ook de burgerlijke stedelijke elite al enige decennia lang
nieuwe chique buitenplaatsen voor zichzelf gecreëerd, onder meer langs rivieren als de Amstel en de Vecht, aan de duinrand, of in recentelijk drooggelegde
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Intussen groeide de nieuwsgierigheid naar de wijze waarop wereld en de
mens nu eigenlijk feitelijk in elkaar zaten, en kreeg men steeds meer oog voor
de oneindige verscheidenheid en bijzondere vormen van al het geschapene. Dit
uitte zich ook in observatie van het eigen individuele handelen en de reflectie
daarover. In Frankrijk had Montaigne de weg gebaand voor zulke zelfbeschouwing, en in Nederland had Spiegel zelfonderzoek, gebaseerd op ervaring en
getoetst aan de menselijke rede, als noodzakelijke voorwaarde voor de gewenste
gemoedsrust voorgesteld (zie p. 143). Na hem hadden enkele andere dichters
– Bredero soms en Huygens vaak – de persoonlijke ervaring tot onderwerp van
hun poëzie gemaakt. Deze tendens zette in deze periode sterk door. Waar
Vondel zich in zijn drama’s en leerdichten bleef bezighouden met de grote
thema’s van de algemeen-menselijke existentie, zochten meer dichters hun
onderwerpen juist in hun eigen bestaan en leefomgeving. Dit zien we omstreeks 1650 bijvoorbeeld in de grote dichtstukken waarin Huygens, Westerbaen en Cats over hun eigen leven op hun landgoed schreven. Wel bleef hierin
het uitgangspunt de beschrijving van hun bezit, ingebed in morele beschouwingen.
Het doordringen van de – eerst zeer omstreden – filosofie van Descartes bevorderde het al eerder ingezette proces van intellectuele twijfel en rationalisering. Bij enkele dichters kwamen een open kritische houding ten opzichte van
zichzelf, vaak naar aanleiding van triviale ervaringen, en de vraag naar de eigen
positie in de dagelijkse werkelijkheid nu nog meer centraal te staan. In lyriek
van Six van Chandelier en Focquenbroch ging zelfbeschouwing gepaard aan
een flinke dosis zelfrelativering en zelfspot. Matthijs van de Merwede benutte
zijn persoonlijk oordeelsvermogen zelfs om zich af te zetten tegen de gangbare
seksuele moraal. Waar Huygens, Westerbaen en Cats – elk op hun eigen wijze –
in hun buitenplaatsgedichten als moralisator optraden, namen deze anderen
geheel afstand van de gedachte dat poëzie algemeen geldende inzichten of waarheden zou moeten verwoorden. In de eeuwigheidswaarde van de dichtkunst
geloofde eigenlijk geen van hen, hoewel Huygens, waar het om Hofwyck ging,
wel hoopte dat zijn gedicht zijn buitenplaats lang zou overleven.

polders als de Beemster. Hier kon men zich in de zomer vermeien met vrienden
en familie en zich uitleven in de kunstige aanleg van een tuin, hét pronkstuk
van zo’n bezitting, waar men zijn gasten graag in rondleidde. Voor degenen
die vooral rust en ruimte voor overdenking ambieerden, was er in principe
een rijkgevulde bibliotheek beschikbaar. Bovendien kon de eigenaar zich een
aristocratische allure aanmeten met zo’n bezitting, die – als een feodaal landgoed – ook landerijen met boerderijen kon omvatten. Verschillende dichters
waren regelmatig te gast op zulke buitenplaatsen, wat zijn neerslag vond in vele
gedichten over het ideale leven aldaar.
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Het buitenleven: van lof naar beschrijving
Lof op het buitenleven kon gemakkelijk aanknopen bij klassieke thematiek.
Zo situeerde Vondel in een gelegenheidsgedicht uit de jaren veertig de geneugten van het rijke landherenbestaan in de mythische Gouden Eeuw, de door
Ovidius verheerlijkte oertijd waarin de mensen nog zorgeloos en harmonisch
samenleefden:
Hier jaagt de winthont ’t wilt. Hier rijt de koets uit spelen.
Men danst, men banketteert in ’s Koopmans rijke buurt.
Hier lacht de goude tijt, in lieve lustprieelen.

In Ovidius’ vredige oertijd was er uiteraard geen sprake geweest van koetsen
en banketten. Het waren dan ook vooral de vreugden van het eenvoudige buitenleven, dicht bij de natuur – een geliefd thema in de klassieke en Neolatijnse
literatuur –, die in zulke teksten bezongen werden.
Deze lof had vanaf de tweede helft van de zestiende eeuw in verschillende
West-Europese teksten in de landstaal en dus ook in het Nederlands een plaats
gekregen. Horatius’ epode ‘Beatus ille’, zo genoemd naar de openingszin met
de verzuchting ‘Gelukkig is hij die ver van alle beslommeringen [...]’, die als
opstap diende voor een beschrijving van het tevreden, gelukkige leven van een
herenboer, was sinds Coornhert veelvuldig vertaald en nagevolgd. Van Mander
had al in 1597 een eerste Nederlandse vertaling van Vergilius’ leerdicht Georgica
gepubliceerd, waarin – aan het eind van het tweede boek – het leven van de
Italiaanse boeren werd verheerlijkt. Deze en enkele andere klassieke teksten
vormden ook in Nederland een vruchtbare bodem voor idealiserende beschrijvingen van het rustige leven op het land, ver van de stedelijke drukte, verplichtingen en intriges. Dit leven stond daarbij steevast voor een moreel gedragsideaal van zuiverheid en matigheid, meestal in contrast met de verdorvenheid
en de tomeloze begeerte naar meer, die het bestaan in de stad en aan het hof
kenmerkten. Deze zelfde stelling vond men, zoals we zagen (zie p. 221), ook in

Hofdichten van Huygens, Westerbaen en Cats
Huygens had de grootste zorg besteed aan het ontwerp van Hofwyck, zijn buitengoed aan de Vliet in Voorburg, waarnaar hij kon wijken als zijn ambtelijk
leven in dienst van de Oranjes hem dat toestond. Sinds de dood van Willem ii
diende hij nu geen stadhouder meer, maar Frederik Hendriks weduwe Amalia
van Solms. In overleg met de architect Jacob van Campen, die eerder zijn fraai
classicistisch huis aan het Plein in Den Haag had gebouwd, had hij zijn buitenplaats ontworpen als een klein paradijs op aarde. Huis en tuin drukten er als
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de idyllische pastorale literatuur, waarvan de fictieve wereld bevolkt werd
door herders en herderinnen.
Binnen deze traditie had zich vanaf het begin van de zeventiende eeuw een
specifiek Nederlandse variant ontwikkeld, gebonden aan het landgoed van een
bepaalde eigenaar. In de achttiende eeuw zouden deze gedichten ‘hofdichten’
genoemd worden. Philibert van Borsselen en Petrus Hondius hadden (respectievelijk in 1613 en 1621) die gedichten nog gepresenteerd als traditionele, algemene lofprijzingen van het landleven (zie p. 188 en 328). Maar vanaf het begin
van de jaren vijftig verscheen een reeks hofdichten van substantiële omvang,
variërend van enkele honderden regels tot meer dan vierduizend. Daarin ging
het voortaan speciaal om de geïdealiseerde beschrijving van een buitengoedwerkelijkheid, die ruim uitwaaierde naar lessen en uitweidingen over vele onderwerpen. Anders dan in de Georgica of in Horatius’ ‘Beatus ille’, waarin de
herenboer wordt geïntroduceerd als een man die zelf zijn voorouderlijke akkers beploegt, was de hoofdpersoon in deze gedichten meestal een welgestelde
landheer, voor wie het buitenleven vrije tijd betekende. Deze landheer was
nogal eens dezelfde als de dichter.
Vaste thema’s uit de buitenlevenliteratuur kwamen in deze hofdichten terug, zoals de superioriteit van het zuivere landleven boven dat in de stad, met
nadruk op de eenvoud, de rust, het verlangen naar vrede en een vanzelfsprekende gastvrijheid, maar ook op de schoonheid van de natuur. Omdat in de
buitenplaats nu juist de gecultiveerde natuur, de tuin, de meeste indruk maakte,
speelde de scheppende, kunstvaardige hand van de eigenaar in deze gedichten
een belangrijke rol. In de literaire beschrijvingen nam de op de ongecultiveerde natuur veroverde tuin altijd de allerbelangrijkste plaats in. En omdat de auteurs christenen waren, vormde alles wat in de tuinen groeide en bloeide niet
alleen een reden om lering uit deze natuur, Gods tweede boek, te trekken, maar
ook om de hoogste Schepper die zich hierin openbaarde te loven.
Huygens, Westerbaen en Cats, drie Haagse heren én bekende auteurs, schreven kort na elkaar lange, invloedrijke gedichten op hun recent aangelegd eigen
landgoed.

een onlosmakelijke eenheid een perfecte harmonie uit: een harmonie van volmaakte verhoudingen, zoals die volgens de Romeinse bouwmeester Vitruvius
in het menselijk lichaam waren gerealiseerd. Deze klassieke gedachte was ook
wezenlijk christelijk, omdat in het bijbelboek Genesis de mens, geschapen naar
Gods beeld, als kroon van de schepping werd voorgesteld. De dichter die ooit
als toeschouwer het Haagse Voorhout had bezongen, beschreef nu deze eigen
aardse – vergankelijke – creatie in een – minder vergankelijk – gedicht:
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’K will Hofwyck, als het is, ’k will Hofwyck, als ’t sal wesen,
Den Vreemdelingh doen sien, den Hollander doen lesen.
Soo swack is menschen-werck, het duert min als papier.
De Tyd slyt struyck en steen: eens salmen seggen, hier,
Hier was ’t daer Hofwyck stond, nu Puyn en Queeck* en Aerde.
En dan sal Hofwyck noch staen bloeyen in sijn’ waerde.

*onkruid

Vitaulium. Hofwyck. Hofstede vanden heere van Zuylichem (1653) heette het
gedicht. Vitaulium betekende niet alleen ‘wijken van het hof ’, maar suggereerde
eveneens dat de bezitter hier leefde in een ‘levenshof ’ of vitae aula. Deze titelopbouw – de naam van het landgoed, gevolgd door die van de eigenaar – zou

‘Hofwyck’ in vogelvlucht, detail van een gravure in Constantijn Huygens’ Hofwyck.
’s-Gravenhage, Adr. Vlacq, 1653.
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ook in latere hofdichten toegepast worden. In de uitgave van het gedicht
– Huygens’ eerste werk dat bij de Haagse uitgever Adriaan Vlacq verscheen –
liet Huygens een afbeelding van het buitengoed opnemen. Zo kon men zien
dat de beschrijving gebaseerd was op de concrete werkelijkheid. In een drempeldicht waarschuwde hij zijn lezers wel dat hij die werkelijkheid in zijn dichterlijke fantasie had verfraaid. In het gedicht zelf lichtte hij dat toe: hij beschreef de net door hem geplante bomen alsof ze er al honderd jaar stonden.
Dus: Hofwyck ‘als ’t sal wesen’. Ook in edities van latere hofdichten kwam zo’n
plattegrond voor.
Na een inleiding bouwde Huygens zijn betoog op aan de hand van een
rondleiding over zijn bezitting voor denkbeeldige gelijkgestemde gasten. Zijn
eigen handelen en denken stonden centraal. Daaraan haakte hij steeds morele
lessen, redeneringen en meditaties, en hij laste er ook ‘afgeluisterde’ gesprekken
in, onder andere een vrijage in boerendialect – alles in het teken van de morele
betekenis van het buitenleven. Hij deed dit op de losse en tegelijk gestileerde
conversatietoon waarin hij een meester was, met snelle overgangen van de ene
op de andere gedachte, in gewone taal, met relatief eenvoudige beeldspraak,
niet in de viervoetige trocheeën van het Voor-hout, maar – zoals in de meeste
van zijn andere grote gedichten – in alexandrijnen. Een groot aantal uitspraken
van klassieke auteurs en kerkvaders in de marge bevestigen hoezeer Huygens’
beschouwingen ingebed waren in de traditie. Uiteraard varieerde hij op de bekende buitenleventhematiek, waarbij hij soms met ironie het vaste patroon
doorbrak. Zo roemde hij de prachtige rozen als mest voor zijn mastbomen. En
anders dan gebruikelijk in de buitenlevenliteratuur, waarin de natuur altijd
boven de kunst werd gesteld, verkoos hij de zang van zijn vriendin Utricia
Ogle boven die van de Hofwijkse nachtegalen. Zo had eerder ook Maria Tesselschade Roemers de menselijke zangstem boven die van de nachtegaal verheven
(zie p. 364). Maar het was vooral zijn religieuze overtuiging die de voorstelling
van zijn buitenbestaan bepaalde. Hierin prevaleerden matigheid, tolerantie en
de noodzaak van de beschouwing van de wonderen der natuur: een natuur die
hij meestal beschouwde als een terrein voor studie, God ter ere, meer dan als
een arsenaal van klaarliggende emblematische wijsheden. Huygens was al jong
uitermate geboeid door de spectaculaire ontwikkeling van de natuurwetenschap, die hem in deze tijd onder meer de ogen opende voor Copernicus’ visie
op de bouw van de kosmos.
Een ander nieuw element in de buitenlevenliteratuur was Huygens’ aansluiting bij actuele discussies over het vertoon van rijkdom en luxe in de aanleg van zo veel buitenplaatsen. Verscheidene keren gaf hij ruimte aan kritische
opmerkingen van voorbijgangers, vrij uitvoerig zelfs aan die van een ‘kakelaer’
die in een trekschuit voorbijvaart. Diens verwijt van zinloze verkwisting – ‘Al-

weer een nieu casteel in eenen nacht geresen!’ – keert zich tegen de argumenten
waarmee een andere reiziger deze geldbesteding verdedigt. Als je rijkdom op
eerlijke wijze hebt verworven, vindt deze, mag je ook best iets voor jezelf uitgeven. Geestelijke verkwikking in lichamelijke rust mag niemand je onthouden:
Wat lighter yemand aen*, of hy een Hofje bouden,
En besighden een deel van onbesproken winst
Tot onverboden vreughd; om nu en dan voor ’t minst
Een Haventjen vertrecks* uyt Hoofs gewoel en winden
Voor heul* en adem-tocht van ziel en lyf te vinden.
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*wat voor een last
heeft iemand ervan
*van vertrek
*ontspanning

In dit debat over de rechtvaardiging van rijkdom en de juiste omgang daarmee liet Huygens het oordeel uiteindelijk over aan God.
Westerbaen kon in zijn Arctoa Tempe. Ockenburgh. Woonstede van den heere
van Brandwyck, in de Clingen buyten Loosduynen, in 1654 uitgebracht door de
Haagse uitgever Anthony Tongerloo, niet om Hofwyck heen. Als om de kritiek
in de kiem te smoren dat hij dat gedicht toch niet kon evenaren, liet hij aan
zijn werkstuk een buitensporig groot voorwerk voorafgaan, met onder meer
lofdichten van Constantijn Huygens senior én junior, Cats, Jan Zoet, die grote
intimiteit met de auteur suggereerde, en Willem en Pieter de Groot, beide laatsten evenals hij remonstrantsgezinden. Hijzelf opende met een bewonderende
opdracht aan Huygens, zijn grote voorbeeld, wiens Hofwyck hij in het begin
van zijn hofdicht opvoerde als de vrouw van wie Ockenburgh slechts de ‘Joffer’
was. De kwalificatie Arctoa Tempe, het Noordelijk Tempe, herinnerde aan
Huygens’ benaming voor het Voorhout: Batava Tempe. Westerbaen had voor
de structuur van zijn gedicht inderdaad goed naar Hofwyck gekeken, maar de
beschrijving aan de hand van een rondleiding voor een medewandelaar tekent
hem toch vooral als een erudiete, gezellige en blijmoedige prater, die – anders
dan Huygens – er niet veel belang aan hechtte of zijn talrijke en lange uitweidingen pasten binnen het geheel. Dat geldt bijvoorbeeld voor zijn voorkeur
voor het thema vrijen en trouwen. Met zijn 4700 alexandrijnen is Ockenburgh
dan ook wel ruim anderhalf maal zo lang als Hofwyck. Westerbaen huldigde
met zijn voorkeur voor heldere, doorzichtige taal en breedsprakerige verteltrant een ander stijlideaal dan Huygens. Ook behandelde hij andere onderwerpen dan zijn voorganger, zoals de topografie van de omgeving, de producten van de verschillende seizoenen, de indeling van het huis, de genoegens van
de jacht – die hem zéér na aan het hart gingen – zijn bibliotheek en allerlei actuele gebeurtenissen, inclusief zijn controverse met Vondel, naar aanleiding van
diens overgang tot het katholicisme. Anders dan bij Huygens kwam bovendien de morele waarde van het buitenleven bij hem eigenlijk niet aan de orde.

609

Met de beschrijving van zijn landgoed en zijn tuinwerkzaamheden, waaronder het enten van fruitbomen, wilde hij – zoals hijzelf zei – vooral het nut en
vermaak van zijn eigen bestaan als landheer laten zien.
Aan het eind liet Westerbaen zich met nadruk zien als een man die niet alleen zijn klassieken kende, maar ook op de hoogte was van eigentijdse Franse
en Nederlandse literatuur. Daarmee droeg ook hij bij aan de Nederlandse literaire canon, die kort tevoren in de bloemlezingen van Brandt was aangescherpt.
Aan de top figureerden weer Huygens, Hooft, Cats en Vondel, gevolgd door
Van der Burgh, die volgens zijn studievriend Westerbaen te weinig schreef,
Vos, Anslo, Brandt, Camphuysen en De Decker. Na de vermelding van Van der
Burgh vertelde hij echter ook dat Bredero, ‘vol boertery en kluchten’, hem veel
plezier verschafte en dat Johan van Heemskercks ‘minnezang’ zijn verstand van
nevels ontdeed. In een reactie op Westerbaens gedicht zou Van der Burgh in de
eigenaar van Ockenburgh het humanistisch ideaal van een vrij mens herkennen:
Een man van vryen aert // Voor hoofsche slaverny vervaert,
Beleeft* aen vremden en aen vrinden,

*hoffelijk
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Een lugubere tuinpoort.
Titelblad van de eerste druk
van Jacob Cats’ Buyten leven
naar Adriaen van de Venne.

Geleert, maer sonder hovaerdy; // Geen vrind van kerck en heerschappy
Noch dwangh van ’t christelijck gewissen:
Min grys van hayr als van verstand, // Een rechten Patriot van ’t land.
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Dat niet alleen Huygens tot de drempeldichters van Ockenburgh behoorde,
maar ook buurman Jacob Cats, lag voor de hand. Ook deze had kort tevoren als
landeigenaar een buitenhuis laten bouwen, het huis Sorghvliet, en ook hij had
op zijn beurt een zeer uitvoerig gedicht over zijn leven op dit goed geschreven.
Als onderdeel van een omvangrijke verzameling met de titel Ouderdom, buytenleven, en hof-gedachten, op Sorghvliet verscheen dit in 1655 bij Jan Jacobsz.
Schipper in Amterdam. In hetzelfde jaar nam hij deze dichtwerken meteen op
in de monumentale uitgave van Alle de wercken. De doodssymboliek in de titelprent van Van de Venne gaf al aan dat in dit hofdicht het buitenleven principieel
verbonden werd met religieuze beschouwingen over de vergankelijkheid van
al het aardse. De buitenplaats is vooral een oord voor vrome meditatie over de
ijdelheid van alles geworden (zie p. 668).
Andere hofdichters
Werd Cats’ hofdicht meteen in diens verzameld werk opgenomen, dat gebeurde
met de gedichten van Huygens en Westerbaen ook vrij gauw. Hun hofdichten
verschenen in Huygens’ Koren-bloemen van 1658 en 1672, en Westerbaens (Alle
de) gedichten van 1657 en 1672. Ouderdom, buyten-leven werd het ruimst verspreid, zowel in herdrukken van Alle de wercken als in aparte uitgaven, waarin
ook wat ander werk werd opgenomen. Schrijvers van latere kleine en grote gedichten over het buitenleven op een landgoed noemden het illustere drietal
regelmatig als voorgangers. Het onderwerp sloeg aan, ook buiten Holland, maar
dit kon op velerlei manieren vorm krijgen.
Soms kwamen elementen die bij Huygens, Westerbaen en Cats voorkwamen,
herkenbaar terug. Zo benadrukte de Groningse koopman-dichter Johan van Nijenborch in Hof-stede (1659), een losse mengeling van vertelsels in proza en poëzie
naar aanleiding van zijn eigen landgoed, de vergankelijkheid van zijn bezit,
evenals Cats. En Johan van Someren beschreef in zijn ‘Wandelingh van Nymegen
op Ubbergen’ (in Uyt-spanning der vernuften, 1660) een huygensiaanse boerenvrijage, die hij onderweg naar het landgoed van de Nijmeegse burgemeester
Nicolaes Vygh afluisterde. Net als Westerbaen eindigde hij zijn gedicht met de
uitnodiging van de gastheer om de vis te komen eten die hij tevoren gezamenlijk
met zijn gast had gevangen. Hierna deed Jan Vos, die verschillende gelegenheidsgedichten wijdde aan lof op de buitenplaatsen van zijn mecenassen, in zijn
hofdicht Kommerrust, hofstede van den Eed. Heer Mr. Joan Uitenboogaardt (1663)
weer iets anders dan zijn voorgangers. Bij hem geen betoog waarin de feitelijke

De keiversleping van de Leusderheide naar Amersfoort in 1661, op initiatief van Everhart
Meyster. Zeventiende-eeuwse gravure.
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beschrijving gepaard ging aan lessen en uitweidingen, met een tekening van
het leven van de landheer. Getrouw aan zijn voorliefde voor de allegorische
inbedding verbeeldde hij de aanleg van Kommerrust in een episch-fictioneel
verhaal vol goden en personificaties, gelardeerd met algemene wijsheden in
sententies gegoten. Daarentegen herleidde Jan Six in een gedicht op de buitenplaats van zijn vriend Hendrik Hooft (Muiderberg, 1675) de observatie van de
natuur geheel tot bespiegelingen over het menselijke bestaan, die hij in de
mond legde van de landeigenaar. Hem bood de zekerheid van Gods bestuur de
gewenste gemoedsrust. Het gedicht beleefde in korte tijd drie herdrukken en zal
Six’ naam als dichter opnieuw hebben gevestigd (zie p.390).
De excentrieke edelman Everhart Meyster, die zijn landgoed Nimmer-dor
buiten Amersfoort met groenblijvende bomen en struiken had beplant, vermeide zich in zijn hofdicht Nimmer-dor berymt (1667) vooral in de beschrijving
van dat eeuwig groene. In elke vierde regel van zijn ruim achthonderd verzen
tellende gedicht herhaalde hij: ‘’t is nimmerdor rontsom, van boven en ter zijden’. Zelfs het boek was groen: met groene letters gedrukt op groen papier.
Meyster was een rijke, ontwikkelde zonderling, wiens naam nu nog verbonden
is met de enorme zwerfkei die hij in 1661 van de Leusderheide naar Amersfoort
liet slepen, een wapenfeit dat hem indertijd vooral tot een voorwerp van spot
maakte. Hij hield zich op de hoogte van wat zich in het Hollandse literaire cir-
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cuit afspeelde en was ook zelf uiterst schrijfgraag: meditatief-religieus, moraliserend en vaak hekelend. Behalve in de keiversleping vond hij stof in de aanleg
van zijn tuinen, de bizarre decoratie van zijn stadswoning in Utrecht of plannen voor uitbreiding van dezelfde stad tot een zeehaven. In 1655 had hij direct
ingespeeld op de Amsterdamse actualiteit, toen hij zijn Hemelsch land-spel, of
Goden-kout, der Amersfoortse landdouwen had laten opvoeren. Het stuk bevatte een lofprijzing van het Amsterdamse stadhuis, ontworpen door Meysters
vriend en buurman Jacob van Campen, en van zijn regeerders. Maar ook ging
het in op de streek tussen Utrecht en Amersfoort, met een opsomming van de
vele buitenplaatsen en hun al of niet echt adellijke eigenaren. In 1669 publiceerde hij weer een lang gedicht op een ander landgoed van hem, Des weerelds
Dool-om-berg ontdoold op Dool-in-bergh (1669). Hierin ging het hem er vooral
om, aansluitend bij een beproefd genre, allerlei ondeugdelijke mensen over de
hekel te halen. Het is de vraag hoe groot Meysters lezerskring was, buiten die
van de vrienden en bekenden die zijn buitenplaats frequenteerden. Veel van zijn
werk kwam uit bij reguliere Utrechtse uitgevers, maar hij lijkt ook verschillende
geschriften in eigen beheer te hebben uitgegeven.
Toen Huygens in de nazomer van 1669 een uitstapje maakte langs buitenplaatsen in Holland en Utrecht, bracht hij in het Amersfoortse ook een bezoek
aan Nimmer-dor, het ‘meester-stuck’ van Meyster. Volgens het gedicht dat
Huygens aan zijn reisje wijdde (‘Uijtwandeling vanden [...] augusti tot [...]
septemb. 1669’) kortten beide heren de dag met conversatie, ongetwijfeld ook
tijdens een rondwandeling. Als zij daarbij over elkaars werk spraken, kwam
Huygens’ recente grote gedicht over De Zee-straet van ’s Gravenhage op Schevening (1667) zeker aan de orde. Huygens had de nieuw aangelegde fraaie verbindingsweg tussen Den Haag en het vissersplaatsje indertijd zelf ontworpen en
had zijn plannen nu na vele jaren bekroond gezien. In De Zee-straet zette hij
zichzelf neer als een oudere man – hij was nu eenenzeventig – die in zijn langdurige toewijding aan de Oranjes en het vaderland met veel tegenwerking te
kampen had gehad, maar die zich nu weer wat blijmoediger kon overgeven
aan overpeinzingen over zijn leven. De lezers konden Huygens opnieuw herkennen als Hagenaar met liefde voor zijn woonplaats, als milde beschouwer
van zichzelf en zijn medemensen en als een op God vertrouwend christen, maar
ook als de onovertroffen dichter van puntige en levendige ‘praat’-poëzie.
Geheel aan de rand van de landgoederenpoëzie, maar toch voeling houdend
met de lof op het leven op het land, beweegt zich de bundel Buiten-leven (1668)
van de dorpsdominee Willem Sluiter uit het verre Eibergen (zie p.664). Het
vijftienhonderd regels lange gedicht, dat in zijn stijl duidelijk literaire ambities manifesteert, is een betoog over de voordelen van het leven buiten boven
het stadsleven. Het is sterk gebonden aan de situatie van de auteur: dat buitenle-

Mijn adem ylt, van snik tot snik,
Vast na* den lesten ogenblik,
Gelijk een uirwerk, dat stees* gaet
En naer lang loopens stille staet,
Doch niet weer opgetrokken wordt.
Haest is mijn tijt voor-by gesnort.
Dan leit* daer ook al ’t aerdsch beleit.
Aen dese stip hangt d’Eeuwigheit.

*naar
*altijd

*ligt

De dwarsliggers: van satire naar zelfspot
Waar observatie van het buitenleven vanouds vroeg om positieve bespiegelingen, leidde voor een kritische geest de waarneming van de samenleving in stad
of hof gemakkelijk tot het tegendeel. Dichters die de maatschappij een morele
spiegel voorhielden, waren er altijd al geweest, en klassiek georiënteerd gedachtegoed had vele nieuwe impulsen gegeven, met name om op basis van eigen redenering misstanden en vooroordelen te doorzien en bloot te leggen.
Onafhankelijk en kritisch observeren en oordelen, ook over waarden die door
de autoriteit van de traditie gesanctioneerd waren – het was een intellectuele
levenshouding bij uitstek geworden. Vanaf het eind van de zestiende eeuw had
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ven is in feite het leven in een dorpspastorie waarvan voornamelijk de studeerkamer wordt genoemd; het leven ver van de stad bevordert de eenzaamheid en
dus het contact met God. De natuur zelf speelt eigenlijk een ondergeschikte rol
en is in haar gecultiveerde staat – tuinen en hoven – geheel afwezig. De horatiaanse ‘Beatus ille’-traditie is bij de vrome Sluiter alleen nog op de achtergrond
aanwezig. Ze dient de praktijk van het godzalige leven (zie p.658). Buiten-leven
is een bijbels gekleurd vertoog, een pleidooi voor een eenvoudige en ondubbelzinnige beleving van het christendom: het land als ruimte voor de heiligheid. Waar in Cats’ hofdicht vooral het doods- en vergankelijkheidsbesef overheerst, biedt Buiten-leven een beeld van het land als ruimte voor de praxis van
de heiligheid en de toenadering tot God. Gecombineerd met Sluiters liederen
kende het werk een ongemeen succes. Het werd ook nog tijdens de achttiende
eeuw zeer vaak herdrukt. Daarbij hoorde het dichtwerk Eensaem huis- en
winter-leven, dat eveneens voor het eerst in 1668 van de pers kwam en waarin
de dichter in een gemoedelijke trant zijn afgezonderd buitenbestaan beschrijft
tijdens het koude seizoen, uiteraard in een religieuze dimensie en met een
positieve zingeving: de maaltijden – met de voorlezing van gedichten – , het
huiswerk, de omgang met de gemeenteleden, de beleving van de tijd, de kinderen,
de herinneringen aan de overleden echtgenote en het uitzicht op de naderende
dood. De slotverzen luiden:
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die haar uitdrukking gevonden in Nederlandstalige satirische poëzie van klassieke of humanistische oorsprong, in diverse gradaties van relativerende ironie,
van een mengeling van spot en ernst tot scherp sarcasme. In de kring van De
Eglentier hadden sommigen de lijn van Erasmus’ Lof der zotheid gevolgd in
paradoxale lofdichten, het genre dat onder anderen Jeremias de Decker weer
oppakte in zijn vierduizend alexandrijnen tellende Lof der geldsucht. Huygens
en Vondel hadden teruggegrepen op formele Romeinse verssatiren, met name
de satiren van Horatius, die mild de spot dreven met belachelijk menselijk
gedrag, en van Juvenalis, die schandelijke gebreken zoals bijvoorbeeld schijnheiligheid hekelend aan de kaak stelde. Sindsdien was de markt voor allerlei
spottende en relativerende teksten, die een scherpe blik op de concrete wereld
richtten, aanwijsbaar gegroeid. En zoals gezegd, keerden nu meer dichters die
blik naar zichzelf en hun eigen ervaringen en relativeerden daarbij ook hun eigen dichterschap.
De satire bij De Decker
Jeremias de Deckers Lof der geldsucht (1668) verscheen met een aantal nagelaten of verspreid verschenen gedichten op initiatief van zijn jongste broer. De
dichter, die in december 1666 was overleden, had zelf nog de tekst van de satire
voor de pers vrijgegeven. Die was in 1667 al gedrukt, maar de verschijning liet
om een of andere reden nog tot het volgende jaar op zich wachten. Als eerste
drempeldicht prijkt in de uitgave een vers van Jacob Westerbaen, die, al had hij
het nog niet gezien, alle fiducie in het werk had. Het vers illustreert de sfeer van
koesterende bewondering die onder de ‘rechte kenners van edle Poëzy’ het
werk van De Decker omgaf. Zo had de literaire netwerker Sweerts (zie p.572)
diens lezers ooit ‘Perelzoeckers’ genoemd. De keuze van Westerbaen als lofdichter was overigens niet willekeurig: juist om diens literair connoisseurschap
had uitgever Abraham van Blancken hem al in 1659 De Deckers Rym-oeffeningen opgedragen; hij vond immers dat de geadresseerde goed wist ‘wat tot een
aerdigh Vaers gehoort en wat in een mannelijck, meesterlijck en wel-deurwrocht Gedichte word vereyscht’. Maar er was meer. Tussen beide dichters bestonden vele verbanden. De innemende Haagse dichter en landheer had met
zijn vriend De Decker in dicht en brief vriendschappelijk maar kordaat gepolemiseerd over een mogelijke kerkelijke toenadering tussen remonstranten en
contraremonstranten, iets wat hij afwees, maar waarop de verzoenende Amsterdammer hoopte. En vooral: hij had zelf Erasmus’ Laus stultitiae in Nederlandse verzen vertaald (Lof der sotheyd, 1659). En in het spoor van juist dát
werk had De Decker zijn lof van de geldzucht ontworpen. Reeds toen hij zich
al vertalend de dichtkunst eigen maakte, had Jeremias onder meer een genoeglijke belangstelling getoond voor satirische genres en auteurs, zoals puntdich-
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ten en poëzie van Juvenalis en Persius, waarbij hij zijn bronteksten graag aan
‘’s landts gheleghentheyt’ aanpaste. En had vader De Decker niet een collectie
aangelegd van drieëntwintig dikke kwartobanden met – niet zelden satirische –
pamfletten over de religieuze twisten, waarin de zoon zich, naar eigen zeggen,
ging ‘weyen’ meer om zich ‘te vermaecken als te leeren’?
In de breedvoerige Lof der geldsucht verkondigt de zichzelf prijzende geldzucht ironiserend en persiflerend haar eigen roem en macht, waarbij de concrete
socioculturele context van haar toehoorders – de zeevaart bijvoorbeeld – scherp
in het vizier wordt gehouden. Nadat ze zichzelf heeft voorgesteld, beschrijft ze
de domeinen waarover ze haar macht uitoefent; daartoe behoren niet alleen alle
vormen van maatschappelijke ordening – van huwelijk tot staat en wet en kerk –
maar ook de ambachten, alle bedrijvigheden, kunsten en wetenschappen en
een hele reeks sociaal hooggeachte deugden, zoals vlijt, spaarzaamheid, mildheid, verdraagzaamheid en moed. Zou dan vrouwe Geldsucht, die vaak wordt
afgeschilderd als de ‘snootste der gebreken’, geen aanspraak mogen maken op
de status van een godin? En alles eindigt nog eens met een lofzang op het geld.
De overgang van satire tot zelfspot vindt plaats waar De Decker het over
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Portret van Jeremias
de Decker door
Rembrandt, 1666.

zijn eigen positie als dichter heeft. Eerst in de lezersopdracht, waarin hij bijna
angstig de misverstanden poogt te voorkomen waartoe bij teergevoelige lezers
de techniek van de paradoxale lofspraak kon leiden:
De daelderen en ducatons [soorten muntstukken] en klinken noch en rammelen
my niet seer in buydel of kasse, derhalve moest ickse een weynig doen rammelen
en klincken door mijne Gedichte; niemand en sal my (hope ick) ’t vermaeck van
een soo onnoosele of liever ellendige rammelinge misgunnen.
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Maar ook in de lofspraak zelf, waar Geldsucht de spot drijft met de haar afwijzende dichter, dat ‘Dichterken van Dort’ – De Decker was in Dordrecht geboren:
dat bloeiken*, ’t welck noit recht de zoetheit smaken
kon van myne zoete munt, en naeu een’ Dukaton
van eenen Patakon zou weten ’t onderscheiden.

*sukkeltje

Het spottende en ‘keffende’ dichtertje blijkt trouwens zelf niet vrij van begeerte
naar geld. Het probeert bij zijn uitgever Abraham van Blancken via vertalingen
– van de Franse veelschrijver Pierre Matthieu bijvoorbeeld – wat luttele munten (‘blancken’) bijeen te scharrelen:
Het giet by wylen wat van d’een in d’andre tael,
En sulckx en doet’et oock niet voor een bloot bedancken*,
Maer ’t staet van Blanckens bors wel rijcklijck op twee blancken*.

*voor niets
*muntstukken

Bij een aantal andere dichters zou deze relativering van het literaire bedrijf
zich tot de pretenties van de dichtkunst zelf uitstrekken, met name haar universaliteit en eeuwigheidswaarde.
Vanaf 1702 zou Lof in een Duitse versvertaling beschikbaar zijn, die bovendien drie herdrukken beleefde. Ze was van de hand van de Hamburgse advocaat
en Cats-vertaler Barthold Feind. Enkele jaren daarvoor was de satire ook in
het Zweeds nagevolgd.
Distantie tot het ‘hoge’ dichterschap: Joannes Six van Chandelier
Toen Six van Chandelier (1620-1695) in de zomer van 1649 tijdens een van zijn
handelsreizen te paard door Frankrijk naar Spanje trok, nam hij in zijn zadeltassen niet alleen twee geladen pistolen mee, maar ook een psalmboek en een
bundeltje poëzie van zijn lievelingsdichter Horatius. Six kende de poëzie van de
Romeinse lyrici en satirici uitstekend, en zijn eigen poëzie was eveneens alleen

bedoeld voor klassiek geschoolden. Die werden geacht zijn vele, meestal subtiel
verscholen verwijzingen naar het werk van dichterlijke voorgangers te begrijpen
en geen moeite te hebben met zijn voorliefde voor moeilijke formuleringen.
Soms verdedigde hij de creatieve imitatio in zijn dichtpraktijk expliciet met een
beroep op de gangbare retorische voorschriften, onder andere van de gezaghebbende Vossius. Want als iemand zou willen dichten
Sonder behulpsel van geleerde boeken,
’t Zouden meest schynen hoonighloose koeken,
Voor lekkre monden*.
Eeven zoo voel ik, dat myn rymen vaaren*,
Rymende onttrokken, van myn boekeblaaren

*aan literaire fijnproevers
*ontstaan

naast neeringe in de droogen, // ’t vermaaklikst, dat ik kan beogen.

Zijn gedicht liep dan ook niet uit op verheerlijking van zijn rol als begenadigd
ziener – zoals Horatius zichzelf in een andere ode voorstelde – maar op de
kracht van het gebed, waarmee de mens in alles wat hij doet nederig en oprecht Gods zegen moet afsmeken.
In Horatius’ satiren en brieven vond Six als dichter echter een gelijkgestemde.
Diens kritiek op poëten zonder zelfkritiek en met overspannen pretenties lijkt
bijvoorbeeld door te klinken in Six’ ‘Verrukkinge der sinnen’, bestemd voor
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zo meende hij in ‘Eigenwysheit, dwaasheit’, een gedicht in horatiaans metrum.
Six had ook Vondels Aenleidinge goed gelezen, en hij wilde natuurlijk nooit zo
openlijk en direct ‘steelen, dat de boeren ’t saagen’ (zie p. 404).
In deze geest opende hij in zijn bundel Poësy de eerste van drie afdelingen
‘Dichtbosch’. Met deze titel, een vertaling van het klassieke ‘silvae’, duidde hij
een uiterst heterogene verzameling ‘Mengelwerk’ aan. In de gedichten in het
voorwerk stelde Six zich in poëticaal opzicht zelfrelativerend op. Eerst zag hij
– variërend op Ovidius – zijn werk ten prooi vallen aan onoordeelkundige lof
van onnozelen (het zou het wel niet kunnen halen bij de ‘Metteformis van
Ovidius’) of kritiek van kenners (‘Wat haanen zyn dit sonder kammen, //
Gebulten, scheelen, manken, lammen?’). Tot slot presenteerde hij zich in een
zeer vrije bewerking van het opdrachtgedicht aan Maecenas uit Horatius’
Oden als een christen, die zich van de wereldse pretenties van Horatius distantieerde. Want waar Horatius als odedichter gezegd had te streven naar roem in
de hoogste kosmische regionen, daar maakte Six duidelijk dat voor hem de
‘onvervalschte Poësy’ niet meer was dan plezier in de vrije tijd die zijn drukke
nering als drogist hem overliet:
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twee van zijn beste vrienden, de Utrechtse predikant Johannes Hoorenbeek en
de Amsterdamse arts Simon Dilman. In dit gedicht deed hij in de vorm van
een pindarische ode hoogdravend verslag van een zeldzame ervaring van goddelijke inspiratie die tot niets substantieel ‘hoogs’ leidde. Die ironische zelfdistantie paste geheel bij zijn gebruikelijke opstelling als eenvoudig rijmer over
gewone dingen en ervaringen uit zijn dagelijks leven. Op deze manier had ook
de satireschrijver Horatius zichzelf niet de naam van dichter willen toekennen, omdat hij deze reserveerde voor echt begaafde en geïnspireerde poëten,
die dan ook dichtten over onderwerpen van universeel belang. Alleen streefde
Six zulk dichterschap helemaal niet na en hij zette überhaupt grote vraagtekens
bij claims van goddelijke roeping en eeuwigheidswaarde, omdat nota bene
zelfs het werk van beroemde dichters uit de oudheid door de tijd geheel verloren
was gegaan. In ‘Ydel ooghmerk van boekschryven’ zag hij als christen trouwens
ook niet wat hij na zijn dood met roem zou opschieten:
Indien men morgen my
Verkleedt, op stroo, in lykgewaaden,
Wat baat, in poësy,
Gewrocht te hebben Iliaaden?

Immers:
Wie eeuwigh leeven soekt,
Wroet niet, in slyk van sterflike aarde.
d’ Aarde is ten brand* vervloekt.
Gods Heemel is des leevens gaarde*.

*wereldbrand, einde van de wereld
*tuin

Wel voelde ook Six zich verplicht om als dichter te reageren op belangrijke eigentijdse gebeurtenissen, zoals de Vrede van Munster, de bouw van het Amsterdamse stadhuis, de zeeoorlogen, verwoesting van steden door rampen, de dood
van diverse Amsterdamse burgemeesters en geleerden als Barlaeus en Vossius.
We zagen al (zie p.599) dat hij zich daarbij soms aanwijsbaar afzette tegen Vondels gewoonte om aan de bijzonderheden van het concrete geval voorbij te
gaan ten behoeve van een algemeen geldende les. De zeer vele gedichten over
zijn reiservaringen zitten net zo vol met scherp geobserveerde details als bijvoorbeeld het lange gedicht ’s Amsterdammers winter, waaraan hij tijdens een
reis door een winters Italië was begonnen.
Het overgrote deel van Six’ werk – in sonnetten, klassieke dichtvormen of
anderszins – gaat zeker over wat hij heel persoonlijk heeft ervaren. Ze geven
uiting aan zijn piëtistisch gekleurd geloof en aan gevoelens tijdens zijn ver-

Poëzie van een libertijn: Matthijs van de Merwede
Anders dan de Poësy van Six bevatte Uyt-heemsen oorlog, ofte Roomse mintriomfen (Den Haag 1651), de eerste dichtbundel van Matthijs van de Merwede,
heer van Clootwijk (1613-1664), geen neerslag van gevarieerde belevenissen.
De dichter deed hierin voornamelijk gedetailleerd en openhartig verslag van
zijn kortstondige of wat langere seksuele relaties met veelal heel jonge meisjes
tijdens zijn verblijf in Rome. Eveneens eigen ervaringen dus, op de titelpagina
gespecificeerd als ‘voor-gevallen en beschreven in ’t jaar 1647. 48. 49. en 50’, en
waarvan hij de autobiografische authenticiteit benadrukte in de soms uitvoerige Italiaanse opschriften boven de gedichten. Bijvoorbeeld als inleiding tot
wat hem ’s nachts overkwam tijdens ‘’t gevecht [...] in ’t blakend ingewand [de
vurige schoot] en worstelende dij’. Vertaald:
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liefdheid op ‘Roselle’, die op niets uitliep, of aan ervaringen bij eigen ziekten of
de dood van zijn vader, die onverwacht stierf toen hij in Vlaanderen was. Heel
veel gaat over wat hij meemaakte en overdacht tijdens zijn reizen of kuurverblijven in Spa of in contacten met anderen, gelardeerd met allerlei bijzonderheden. Soms schreef hij in de vorm van een dichtbrief, een al door allerlei auteurs
gehanteerd genre, waarvoor Horatius de toon had gezet; daarin lukte het Six
bij uitstek om persoonlijke mededelingen te combineren met meer algemene
informatie en beschouwingen. Sowieso waren veel gedichten bestemd voor
vrienden, kennissen en familieleden: mensen die hij uitnodigde om te komen
eten, aan wie hij cadeautjes stuurde of die hij bedankte voor wat hij kreeg, die
hij troostte of gelukwenste, tot een verzoek om aderlating – aan zijn vriend, de
arts Dilman – toe. Daarbij waren natuurlijk ook verzen naar aanleiding van
gelegenheden die bijna automatisch om poëzie vroegen, zoals sterfgevallen,
huwelijken, geboorten en verjaardagen, maar deze gelegenheidsverzen nemen
in zijn werk een relatief kleine plaats in.
Met andere dichters lijkt Six weinig contact onderhouden te hebben, op een
paar dichtwisselingen met Geeraardt Brandt en Reyer Anslo – die hij in 1650 in
Rome ontmoette – na. Lag het daaraan dat hij nooit een drempeldicht voor
enige publicatie van anderen schreef? Ook zijn eigen Poësy (Amsterdam 1657)
stuurde hij zonder enig voorwerk de wereld in. Wel eerde hij zijn stadgenoot
Vondel als ‘Rhynswaan’ en ‘licht der Poësye’, maar diens vertaling van Horatius’
oden en epoden kon volgens hem toch het Latijn niet evenaren. Dat hij in zijn
jeugd wel meezong in het lofkoor over het natuurtalent van Jan Vos (in het
voorwerk van de Aran en Titus) zou erop kunnen wijzen dat ook hij respect
had voor iemand die op eigen kracht het kamp der geleerde dichters had betreden. Begrijpelijk is zijn waardering voor Huygens. Zijn eigen poëzie vond
echter nauwelijks weerklank en werd pas in de twintigste eeuw herontdekt.

Toen ik een sprinkhaan in de bloemen had aangetroffen, die ik uit het venster
moest gooien bij het passeren van de processie van S. Andrea delle Fratte, welke
sprinkhaan ’s nachts terwijl ik met mijn zaken bezig was, de trom was begonnen
te slaan.
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Aan het eind van de bundel voegde hij nog een kleinere afdeling toe met overwegend satirische gedichten over andere, niet-erotische onderwerpen, die hij
eveneens in Rome geschreven had, en een al oudere vertaling van het vierde boek
van Vergilius’ Aeneis.
Evenals Six schreef Van de Merwede moeilijk geformuleerde, intellectueel
uitdagende poëzie. Maar anders dan de dichter die zich inbedde in de traditie
van de Romeinse lyrici, gaf hij zich niet expliciet rekenschap van zijn literaire
status. Zijn metaforen voor de activiteit van het mannelijke lid herinneren misschien wel aan Romeinse voorbeelden, maar hij presenteerde zich toch vooral
als een gedreven erotomaan ‘in his own right’, die alle wisselende emoties van
dien haarscherp registreerde. Zijn melancholische overpeinzingen, afgewisseld
met tevredenheid over geslaagde seks op diverse locaties, jaloezie, wanhoop of
woede op moeders of priesters die zijn amourettes bruskeerden, alle suggereren
ze dat ze heet van de naald zijn beschreven, soms ook direct om zijn geplaagd
gemoed van liefdesonrust te bevrijden. De rode draad wordt gevormd door
Van de Merwedes gefrustreerde passie voor het Nederlandse meisje Amarillis,
dat hem door haar wrede afwijzing naar Rome had gedreven, recht in de armen
van die hele reeks substituten.
De bundel verscheen – alleen onder Van de Merwedes initialen – bij de
Haagse uitgever Isaac Burchoorn, die ook voor een drempeldicht zorgde,
evenals Reyer Anslo. In zijn opdracht aan een mede-edelman verdedigde Van
de Merwede zijn doorbreking van de gangbare moraal met het argument dat
hij zich liet leiden door de rede en de natuur. Hij wilde niets hebben van heersende meningen die niet berustten op een weldoordacht, onafhankelijk oordeel:
waarom zou het ‘mens maken’ oneerbaar zijn en het mensen doden eervol? En
drijft de natuur ons niet naar het werk van de Min? Al dat geschreeuw tegen iets
wat volkomen natuurlijk is, vond Van de Merwede verachtelijk en voor een
goed deel verwijtbaar aan hypocriete ‘gereformeerde christenen’. Ook overdreven boetedoende katholieken kregen een veeg uit de pan. En omdat volgens hem ouders die de maagdelijkheid van hun dochters wilden bewaren, die
meisjes tot ziekte en dood dreven, kon men Van de Merwede zelfs zien als een
heelmeester van het meisjesleed!
In zijn kritiek op de kerk en zijn weigering om zich aan de algemeen aanvaarde morele normen te houden stond deze vrijdenker niet alleen. Van de
Merwede lijkt aan te sluiten bij een al oudere Europese libertijnse stroming.
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Dit wordt ondersteund door zijn beroep op de Franse rationele filosoof Pierre
Charron, die het scepticisme van zijn vriend Montaigne tot een waar systeem
had ontwikkeld, ook al onderbouwt Van de Merwede zijn levensvisie niet echt.
Als openhartig beschrijver van seksuele handelingen had hij trouwens eveneens diverse Europese voorgangers, zoals Aretino, wiens Ragionamenti (15341536) het Italiaanse prototype was van het pornografische proza dat vanaf de
jaren zeventig in Nederland op de markt zou komen.
Maar na de terugkeer van Van de Merwede naar Den Haag bleken deze gedichten toch heel ongeschikt als aanbeveling voor een openbaar ambt. Daarom
presenteerde hij zich snel in een volgende bundel, Geestelyke minne-vlammen
(1653), als een boetvaardige vrome bekeerling, die zijn stof alleen nog maar putte
uit de bijbel en het christelijk geloof, onder andere in een serie naar Huygens
verwijzende ‘Heylige dagen’. Gerespecteerde dichters, onder wie Hendrik Bruno,
bevestigden zijn berouwvolle ommezwaai. Goede verstaanders zullen in deze
verzen echter nog diverse sporen van erotische preoccupatie hebben ontdekt,
bijvoorbeeld in zijn bewerking van het Hooglied. Vrienden die van zijn vruchteloze processen tegen een hebzuchtige oom op de hoogte waren, konden ook
daarop toespelingen herkennen. Overigens leverde Van de Merwede in 1656
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Portret van Matthijs van de
Merwede, anno 1650. Gravure
door Jan Jansz. van Bronckhoven in: M. van der Merwede,
heer van Clootwijk, Geestelyke
minne-vlammen. ’s-Gravenhage, I. Burchoorn, 1653.
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nog een drempeldicht voor een bundel die evenals zijn eigen Roomse mintriomfen bestemd was voor recreatie van de gecultiveerde jeugd. Deze bevatte
een vertaling van hedonistische Anacreontica door Johan de Vries (zie p.540),
die uitkwam bij de weduwe van zijn oude drukker Burchoorn.
Van de Merwede stierf in 1666 in den vreemde, nadat hij, achtervolgd door
schuldeisers, in dienst van de Oost-Indische Compagnie was getreden. De
Roomse min-triomfen zouden hierna in 1676 een derde druk beleven, maar
Anslo’s verwachting dat onwillige meisjes door deze poëzie in liefde zouden
ontsteken, was wel weinig reëel. De bundel zal vooral mannelijke lezers hebben gehad. Een daarvan was de uit Sluis afkomstige Laurens Jordaan, die zich na
een Utrechtse studententijd in 1656 als arts in Rotterdam vestigde. Hij publiceerde in 1658 – anoniem – een eigen bundel, Studentenhaver, met ‘snaaxe Poëzy’
waarmee hij zich ook blijkens zijn ironisch opdrachtvers op een studentenpubliek richtte. Daarin stelde hij zich met een honderdtal meestal satirische
gedichtjes goeddeels traditioneel op als moralist. In een daarvan hekelde hij in
één adem met Martialis’ ‘geile vaarzen’ de ‘losse pen’ van de dichter van de
‘Roomsche Minnedichten’, die volgens hem met de vinger werd nagewezen.
Wel droeg Jordaan een van zijn langere religieuze gedichten in de bloemlezing
Bloemkrans (Amsterdam 1659) op aan Van de Merwede, maar daarmee had hij
ongetwijfeld de bekeerling op het oog. Deze was wel extra geschikt als adressaat
van een vers over de heilige rivier de Jordaan, omdat hij eveneens een rivierennaam droeg. Gezien Jordaans spot met bekrompen ‘Oudt Gereformeerde
Geuzen // Met jou ingetrokke neuzen’, een enkel scabreus versje en een uitvoerige verdediging-op-rijm van Descartes sprak uit Studentenhaver echter beslist
geen conventionele geest, ondanks zijn moralisme. De lange voorrede bevat
een rationele visie op de aard en taak van de dichtkunst, vervat in een droomvertelling. Lezend in het werk van de grote Tasso wordt de dichter meegesleept
in poëtische vervoering, maar onder wijze leiding ziet hij in dat poëzie geen
zelfgenoegzaam vermaak is, maar inhoudelijk nuttig moet zijn voor anderen.
‘De ziel van de Poëzij is wetenschap en ervaring,’ vond Jordaan. Met die nadruk
op de eigen ervaring plaatste hij zich in het gezelschap van Six van Chandelier,
Van de Merwede en Focquenbroch.
Burleske spot en zelfreflectie: Willem Godschalck van Focquenbroch
en Aernout van Overbeke
De Amsterdamse arts Willem Godschalck van Focquenbroch (1640-1670) had
volgens eigen zeggen eigenlijk maar één motivatie om te dichten: gewoon zijn
eigen plezier. Wel mengde ook hij zich in de periode dat zijn eerste dichtbundel
uitkwam wel eens met een satirisch gedicht in de actualiteit, zoals in een dubbelgedicht op de Vierdaagse Zeeslag (1666), samen met zijn vriend Joannes
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Ulaeus. Ook schreef hij wel eens voor het toneel. Zo maakte hij een vertaling
van Molières Sganarelle, ou le cocu imaginaire (De verwarde jalousy, 1663), de
eerste Nederlandse introductie van de grote Franse toneelschrijver, echter zonder
dat diens naam in de uitgave werd genoemd. Evenals Focquenbrochs bewerking van een komisch spel van Lope de Vega (Min in ’t lazarus-huys, postuum
uitgegeven in 1674) zou dit blijspel meteen een zeer langdurig succes op de
Amsterdamse Schouwburg boeken.
In 1665 en 1668 verschenen twee delen van zijn poëzie, gewijd aan de komische muze: Thalia, of geurige [geestige] zang-goddin. In dat laatste jaar vertrok
Focquenbroch als fiskaal (douaneambtenaar) naar de vestiging van de WestIndische Compagnie aan de Afrikaanse Goudkust, waar hij twee jaar later stierf,
al even weinig gelukkig in het maken van een overzees fortuin als Van de Merwede. Vrienden verzorgden in 1678 nog een derde deel met nagelaten werk.
Focquenbroch was een meester op het gebied van de zogenaamde burleske
poëzie, die in deze tijd vanuit Frankrijk – vooral dankzij de auteur Paul Scarron – in verschillende landen aansloeg. Auteurs in het populaire burleske genre
spotten met door de traditie geheiligde onderwerpen, zoals geleerdheid, rijkdom, schoonheid, huwelijk en eerbied voor de dood, maar ook met gewaardeerde literaire genres als het epos of het sonnet. Ze maakten zulke ‘hoge’ onderwerpen en genres, die door dichters altijd in een passende verheven context
werden behandeld, belachelijk door ze in een omgeving van contrasterende
trivialiteit te plaatsen. Ze beschreven die ironisch en in een zeer gevarieerde
platvloerse taal, met komische vergelijkingen, of gaven een onverwachte draai
aan schijnbare ernst. Soms bezongen ze ordinaire dingen juist in een overdreven
verheven stijl. Zelfspot was eveneens een bekende trek van burleske dichters.
Scarron had in zijn eerste grote burleske werk, Le Typhon ou la gigantomachie
(1644), de heldenstrijd tussen de mythologische Giganten en de Olympische
goden ontluisterd. In een levendige en vrije navolging van dit voorbeeld
maakte ook Focquenbroch in ‘Typhon of de reusen-strydt’ van de verheven
Olympiërs kijvende kleinburgers. De indrukwekkende gebeurtenissen zakten
daarbij tot het niveau van het legen van een pispot op iemands hoofd. Op
zichzelf was zo’n trivialisering niet helemaal nieuw. Zo had Jacob Westerbaen
al twintig jaar voor Scarron in zijn gedicht ‘Verhuysinge van Cupido’ (verschenen in zijn Minne-dichten van 1624) ruziënde Olympische goden elkaar met
modder laten besmijten. De Hagenaar – die nooit blijk zou geven van ‘hoge’
dichterlijke pretenties – had daarvoor mogelijk inspiratie gevonden in de zogenaamde Godengesprekken van de klassieke satiricus Lucianus. Scarron en
Focquenbroch spotten echter ook met de conventies van het epos, het meest
verheven geachte literaire genre, door Focquenbroch als volgt aangekondigd:

Ick singh met Harp, noch Luyth, noch Orgel,
Noch met een kunstigh maetgesang,
Maer met een halfverroeste Gorgel,
Niet den Trojaenschen ondergangh,
Noch dappre daden der Romeynen,
[...]
Maer ’k singh den Oorlogh van de Reusen.
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In een ander gedicht stak Focquenbroch – eveneens in navolging van Scarron –
de hoofdpersoon van Vergilius’Aeneas in het ‘zondaghs-pack’ van een ruig
sprekende straatrover. Ook voelde hij zich aangetrokken door het indertijd in
Europa geliefde genre van het verrassingssonnet, waarin het einde een volledige
omslag van de gedachtegang bevat en al het voorgaande op losse schroeven
zet. Zo sloot hij in het sonnet ‘Ghy Pyramiden’ aan bij traditionele verzuchtingen
over de vergankelijkheid van alle aardse schoonheden en wonderwerken, om
zich dan aan het slot verbaasd af te vragen waarom ‘dees mijn fulpe [fluwelen]
Rock’ // Die ’k al twee jaaren draegh, is aen de mouw versleeten?’ Ook dit was
trouwens een navolging van Scarron, met een extra ontluisterend accent op
het verval van die oude gebouwen: ‘daer pissen nu de honden’. Deze poëzie
was door zijn eenvoudig taalgebruik wel gemakkelijk toegankelijk, maar alleen
literair geschoolde lezers konden zijn parodieën toch op waarde schatten.
Een groot deel van Focquenbrochs lyriek bestaat uit liefdesgedichten, en
ook daarin spotte hij nogal eens met inhoudelijke literaire conventies die zo
langzamerhand al net zo sleets waren geworden als zijn oude jas. Dat geldt voor
de petrarkistische idealisering van het vrouwelijk schoon of voor de minnaar
die tranen stort om de afwijzing door zijn wrede geliefde. Dat het traditionele
petrarkistische vrouwenportret gemakkelijk vervangen kon worden door een
zogenaamde lofzang op alle lelijke lichaamsdelen van een vrouw, hadden Italiaanse en Franse dichters overigens al in de zestiende eeuw laten zien. In Nederland had bijvoorbeeld Huygens in Voor-hout de schoonheden van meisjes al
ontmaskerd als kunstmatige oplapsels. De ongelukkige liefde van de minnaar
drukte Focquenbroch soms in burlesk-overdreven termen uit, waarbij hij echter
meer spotte met de hopeloosheid van de ‘ik’ – wiens hart in het gedicht ‘Singhsangh’ op krukken zijn geliefde achterna huppelt – dan met de oprechtheid
van diens passie.
Traditioneel maatschappij-kritisch, ook traditioneel in zijn keuze voor de
deugd in plaats van aards goed, was hij in zijn gedicht ‘Op Amsterdam’. Hij gaf
daarin een soort tegenstem tegen alle verheerlijkingen van de koopmansstad
Amsterdam, waarin volgens hem alleen maar de macht van het geld heerste en
de gaven van de ziel niet telden:

’t Gelt-suchtigh Amsterdam met al haer soete keyers*,
*kinderen
Stoft* al te moedigh** op haer opgevulde tas***;
*pocht **hoogmoedig
De maegre gierigheydt die steets haer Af-god was,
***geldbuidel
Maeckt dat dit hoen niet leydt*, dan stront, in plaets van eyers.
*legt
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Focquenbroch was een verwoed roker, die naar eigen zeggen in de tabak dichtinspiratie vond. Zijn devies ‘Fumus gloria mundi’ (‘Rook is de glorie van de
wereld’) had echter een tweede betekenis (‘De glorie van de wereld is niets
meer dan rook’), die doorklonk in verschillende melancholische overpeinzingen, zowel in poëzie als in een viertal brieven – waarvan een in dichtvorm –
die hij vanuit Afrika naar een vriend, waarschijnlijk Ulaeus, stuurde.
Zo leerde men Focquenbroch kennen als een dichter die in een variëteit van
stemmingen zichzelf en de wereld met sceptische blik bekeek, inclusief zijn eigen
dichterschap. Zijn eerste bundel droeg hij als ‘tijt-verdrijf van een ongeluckig
Rijmer’ dan ook niet op aan een deskundige mecenas, maar aan het aapje Sara,
dat hopelijk aan het verscheuren van zijn gedichten evenveel plezier zou beleven als hij aan het schrijven ervan. Zelfspot blijkt uit zijn verzekering dat het
hem niets kon schelen of de bladen als pakpapier zouden worden gebruikt.
Hiernaast is er toch ook wel een gebrek aan illusie over de oordeelkundigheid
van het leespubliek, dat hij blijkens het vervolg van zijn betoog zeer laag inschat. Vooruitlopend op ruim onbegrip en kritiek raadde hij in een volgend
gedicht in het voorwerk zichzelf aan: ‘bedenck je, Meester Fock! // Sluyt noch
je Veersen in een hock’. Intussen publiceerde hij zijn werk toch maar wel.
Focquenbrochs werk gedijde in onconventionele milieus waarin men een
ruime belangstelling had voor onconventionele spot. Daar schepte men bijvoorbeeld ook plezier in Pieter Elzeviers Den lacchenden Apoll, voor welke
bundel Focquenbroch een drempeldicht schreef. Alleen deelde Focquenbroch
niet Elzeviers belangstelling voor ‘drolligheid’ (grappigheid) in de zin van
poepgrappen. Tegelijk sloot hij aan bij de smaak voor heldere, niet met ingewikkelde beeldspraak beladen poëzie in diverse genres, die onder invloed van
het classicisme veld won. In 1678 verscheen nog een uitgave van nagelaten werk
in de Afrikaense Thalia, waarin onder andere een gedicht voor Huygens (‘Aen
Myn Heer C.H.’) voorkomt met kritiek op diens duistere en ‘harde’ poëzie.
Hoogstwaarschijnlijk is dit echter niet van Focquenbroch, maar van Arnold
Moonen, die tien jaar tevoren tot Focquenbrochs vrienden had behoord. Toen
was hij een jong theologisch student en nog niet de geleerde dichter-predikant
die hij later zou worden. Gedichten die in een nalatenschap werden aangetroffen, werden wel vaker ten onrechte aan de overleden bezitter toegeschreven.
Nadat vanaf 1679 al twee uitgaven van Focquenbrochs verzameld werk waren
verschenen, werd hij in 1696 door de Amsterdamse toneelschrijver en Vondel-
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bewonderaar Abraham Bogaert gecanoniseerd als auteur die een plaats verdiende naast Hooft, Westerbaen, Brandt, Vos, Cats, De Decker, ‘ja zelfs’ Vondel.
Deze uitgave van de gedichten zou tot 1766 nog tweemaal herdrukt worden.
Hierna werd hij echter lange tijd wegens gebrek aan fatsoen en opbouwendheid geminacht, tot zijn herontdekking in 1946 door de auteur W.F. Hermans.
Zijn spot met normen en waarden en zijn scepsis over de zinvolheid van het
leven maakten hem sindsdien in veler ogen tot een bij uitstek modern dichter.
Een andere auteur van komisch-burlesk werk was de jurist Aernout van
Overbeke (1632-1674), die vanaf 1657 in Den Haag had gewoond, tot hij in hetzelfde jaar waarin Focquenbroch naar Afrika ging – 1668 – naar de Oost vertrok.
Hij had – een (lutherse) psalmberijming daargelaten – toen nog nauwelijks iets
gepubliceerd, maar in 1671 maakte hij naam door de uitgave van een burleske
prozareisbrief waarin hij vanuit Java zijn heenreis naar Batavia beschreef.
Deze Geestige en vermaeckelijcke reys-beschryving naer Oost-Indien, gericht tot
zijn vrienden, had een ongedrukte pendant in de vorm van een brief aan een
paar vriendinnen. Beide brieven staken vol burleske spot: seksueel dubbelzinnig, met name in de brief voor zijn vrienden, of speels van toon in de brief
voor de meisjes.
Na Van Overbekes dood zouden bij de Amsterdamse uitgever Jan Claesz.
ten Hoorn in 1678 zijn verzamelde Geestige werken verschijnen, nog in hetzelfde jaar uitgebreid tot De rym-wercken, in twee edities. Daarop – nog steeds in
1678 – bediende Ten Hoorn de gretige markt behalve met Focquenbrochs
nagelaten Afrikaense Thalia ook nog met een nieuwe uitgave van Bredero’s
verzameld werk. Van Overbekes Rym-wercken bevatten – behalve de Reysbeschryving – voor een goed deel boertig-burleske gedichten, liederen en twee
tafelspelen (op te voeren bij feestjes-met-diner), aangevuld met een paar geestelijke gedichten en liederen en gelegenheidsverzen. In 1719 zou de tiende druk
verschijnen. Volgens de anonieme auteur van de ‘Vermaeckelijcke voor-reden’
tot De geestige werken dankte Van Overbeke zijn ‘Poëtisch humeur’ – net zozeer als Focquenbroch – aan lijfelijk genot: aan lekker eten en drinken, waar
hij graag een pijpje tabak bij rookte. Als dichter stelde de inleider zijn held op
één lijn met Roemer Visscher, Coster (die hij voorstelde als de enige auteur van
de Warenar), Bredero en Focquenbroch. En passant verwoordde hij hierbij de
al eerder gevestigde communis opinio ten aanzien van de grenzen van literaire
imitatio: Focquenbroch zou volgens hem een beter dichter zijn geweest als hij
niet in het meeste van zijn werk gesteund had op andermans inventie. De
– eveneens anonieme – inleider van Focquenbrochs Afrikaense Thalia stelde
zich fel teweer tegen deze opmerking: volgens hem ging Focquenbroch wel
voor twee derde van zijn werk helemaal niet op Scarron terug, en waar dat wel
gebeurde, was dat in een zeer vrije navolging.

In zijn reisbeschrijvingen gaf Van Overbeke zicht op het vrolijk vriendenverkeer waarvoor zijn teksten als lees- en voorleesamusement bedoeld waren.
Ook de uitgebreide verzameling grappige en vaak pikante en gewaagde verhaaltjes en anekdoten over al of niet bekende personen, die hij in de jaren voor
zijn vertrek naar Indië in handschrift aanlegde, diende als voedsel voor de geanimeerde en geestige conversatie die de sociale elite cultiveerde. Zulke collecties
waren in die tijd zeer geliefd.

Verhalen voor velen

Het interieur van een boek- en prentwinkel.
Twee tekeningen van Salomon de Bray, derde
kwart van de zeventiende eeuw. In beide
gevallen leidt een vrouw de verkoop, mogelijk

als een van de vele zelfstandige boekhandelaarsters in die tijd, die via een gestorven
echtgenoot of vader in het bedrijf waren
gekomen.
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In de jaren zestig was er aan verheerlijkingen en beschrijvingen van het zich
volgens vriend en vijand in weelde wentelende Amsterdam geen tekort. Letterlijk alles viel er te krijgen, zoals in de Beschrijvinge der wijdt-vermaarde koopstadt Amstelredam (1662) van de kluchtenschrijver Melchior Fokkens met luide
trom werd verkondigd. Het wervende boekje, dat in tegenstelling tot de zich in de
hogere cultuur bewegende lofdichten van Barlaeus, Vondel en Vos meer gericht
was op de smaak van het brede publiek, kende meteen na zijn verschijning
drie herdrukken. Niet alleen van openbare gebouwen en monumenten maar
ook van alle winkelbuurten krijgen de bezoekers – ze worden benaderd als
kooplustige klanten – een soms haast lyrisch gestemd overzicht. Zo ook van de
Nieuwe Brug met zijn boekwinkels en handels in land- en zeekaarten, sextanten, kompassen, enzovoort. In de stad, die in 1650 nagenoeg honderd drukkers
en uitgevers telde – de producenten –, zou het aantal boekhandels – de verkooppunten – rond 1680 oplopen tot tegen de tweehonderd; dat is één per duizend
inwoners, of één op elke vierhonderd geletterden. Goedkopere drukken als

pamfletten, almanakken, liedjes en dergelijke werden daarenboven ook door
marskramers en op kermissen aan de man gebracht. Van hoog tot laag kon ieder
die dat wilde als lezer ruim aan zijn trekken komen. In het aanbod valt in die
jaren vooral de toename op van het narratief proza – fictioneel en informatief –
en de hoge vertaalactiviteit. Als nooit tevoren lagen in de boekhandels verhalen
van overal voor velen.
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Vertalers
Dankzij dat bloeiende uitgeversbedrijf en zijn vele professionele en incidentele
vertalers kregen steeds meer mensen in de eigen taal toegang tot buitenlandse
teksten op alle mogelijke kennisgebieden. Velen van hen waren ook gretige
lezers van ongewone geschiedenissen en boeiende verhalen, die zowel kennisvermeerdering als ontspanning boden. Er ontstond een steeds groter publiek
voor overzichtswerken van eigentijdse en oude geschiedenis, levensbeschrijvingen van beroemde personen of beschrijvingen van vreemde landen en volken,
gelardeerd met wetenswaardigheden over bijvoorbeeld curieuze gewoonten of
natuurverschijnselen; hetzelfde geldt voor compilatiebundels met wonderlijke,
satirische of anderszins prikkelende verhalen. Vooral ten behoeve van ontspannend vermaak bleef er een ruime markt voor romans en novellen, allereerst
bestemd voor jeugdige lezers, en voor bundels met grappige korte prozaverhaaltjes (anekdoten). De Nederlandse verhalen over reizen in dienst van de
Oost- of West-Indische Compagnie uitgezonderd, bestond het overgrote deel
van al deze uitgaven uit nieuwe of gewijzigde oude vertalingen en bewerkingen
van buitenlands materiaal, dikwijls niet direct uit de brontaal bewerkt, maar
via een eerdere vertaling in een andere Europese taal. Soms waren de vertalers
fulltimeprofessionelen in dienst van een uitgever, vaak waren het auteurs van
een substantieel eigen oeuvre, en soms verzorgden uitgevers zelf een overzetting. In alle gevallen kon de vertaler in zo’n uitgave ook wel teksten van eigen
hand en eigen voorwoorden opnemen.
Kennis en ontspanning voor het grote publiek bood de Utrechtse boekhandelaar-drukker Simon de Vries. Deze was zijn lange carrière – van 1645 tot zijn
dood in 1708 – als broodschrijver, vertaler en bewerker begonnen met religieus
werk en amoureuze novellen op rijm, genres waarvoor hij op een ruime markt
kon rekenen. Met jaarlijkse regelmaat stelde hij zelf in totaal een zestigtal boeken samen, met veel populaire bundels waarin hij onder titels als ‘groote
schouw-plaats’ of ‘wondertoneel’ een menigte aan opmerkelijke, soms ook gruwelijke zaken uit de doeken deed. Aan de andere kant maakten verschillende
auteurs in deze periode ook enkele belangrijke – meest zestiende-eeuwse –
werken uit de wereldliteratuur voor het eerst in hun geheel toegankelijk voor
een publiek dat gemakkelijk te consumeren lectuur verlangde. Dit altijd in
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proza, ook als de oorspronkelijke tekst poëzie was. Zo had uitgever-toneelschrijver J.J. Schipper in 1649 Ariosto’s volledige Orlando furioso vertaald, het
ridderepos dat al eerder stof geleverd had voor verschillende toneelstukken.
Lambert van den Bos vernederlandste in 1657 Cervantes’ beroemde satirische
ridderroman Don Quijote (Den verstandigen vroomen ridder, Don Quichot de
la Mancha), die tot 1732 zesmaal herdrukt werd. In 1662 vertaalde hij eveneens
Castigliones aristocratische gedragsleer Il libro del cortegiano (De volmaeckte
hovelinck), die al vijftig jaar tevoren door de sociale elite van Hoofts generatie
als livre de chevet was gekoesterd. Van den Bos droeg het boek op aan Jan Six,
die in die tijd het ideaal van de geacheveerde aristocraat belichaamde. Tasso’s
epos Gerusalemme liberata, dat al veel eerder Vondel had geïnspireerd, werd
in 1658 overgezet door toneelschrijver-koopman Joan Dullaert, zijn herdersspel Aminta in 1660 door de Zeeuw Mattheus Smallegange. In 1682 zou Niclaas
Jarichides Wieringa, subconrector van de Latijnse school in Harlingen, ook
nog het verzameld werk van Rabelais in het Nederlands overbrengen.
Van den Bos vertaalde ook Scarrons eigentijdse satirische roman Le roman
comique (in 1662) en Smallegange de bekende politieke emblematabundel van
de Spaanse diplomaat Saavedra (Christelyke staets-vorst, Amsterdam 1662).
Maar zowel hij als Smallegange voedde als professioneel vertaler vooral de interesse in allerlei geschiedwerk. Van grote cultuurhistorische betekenis was de
vertaalactiviteit van J.H. Glazemaker, tussen 1643 en 1682. Zo werden dankzij
diens vertaling van de Essais van Montaigne de sceptisch-relativerende overdenkingen van de invloedrijke Franse filosoof in 1672 bereikbaar voor degenen
die het Frans niet machtig waren. Daarvoor had Glazemaker Livius’ geschiedenis van Rome en de moraalfilosofische werken van Seneca, Epictetus, Marcus Aurelius en voor een deel Plutarchus opnieuw in het Nederlands overgebracht, evenals Erasmus’ filologische Annotationes bij het Nieuwe Testament.
Maar vooral van belang waren vanaf 1656 zijn vertalingen van het werk van
Descartes, die deels in het Latijn, deels in het Frans had geschreven. Op Franse
vertalingen van het Latijn en enkele Engelstalige uitgaven na was het Nederlands overigens de enige taal waarin Descartes’ werk in de zeventiende eeuw
werd overgezet. Deze uitgaven waren projecten van de Amsterdamse uitgever
Jan Rieuwertsz. In 1677 zou (clandestien) ook nog een vertaling van Spinoza’s
Opera posthuma (onder andere van Ethica) door Glazemaker volgen, maar zijn
vertaling van Spinoza’s Tractatus theologico-politicus, dat in 1674 door het Hof
van Holland verboden was, kwam pas in 1693 uit. Kenmerkend voor de belangstelling voor de Arabische cultuur was Glazemakers vertaling van de koran
(1658, via het Frans).
Relatief veel verschillende vertalers en bewerkers zetten hun tanden in het zeer
gevarieerde werk van de modieuze Franse auteur Puget de la Serre. J.J. Schipper
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vernederlandste in 1641-1642 diens driedelige galante roman La Clitie, Heijmen Dullaert verschillende van zijn stichtelijke werken, Joan Dullaert zijn
handboek voor galante briefstijl Le secrétaire de la mode en zijn prozatragedie
Thomas Morus, een ingrijpende bewerking op rijm van 1659. Dit drama, waarin de nobele Engelse kanselier in zijn conflict met koning Hendrik viii het
toonbeeld was van standvastigheid in het geloof, had in Parijs – in 1640 –
Richelieu tot tranen toe ontroerd. Het stuk had toen zo’n succes gehad dat het
publiek op een dag vier zaalwachters onder de voet gelopen had, met dodelijke
afloop. Schippers bewerking, die in 1660 in Amsterdam op het toneel kwam,
kon het daarbij niet halen. Een andere berijming van Thomas Morus – op basis
van andermans vertaling – werd in 1660 door Hendrik Bruno op de markt gebracht, waarschijnlijk eveneens met het oog op een mogelijke opvoering. Wel
tien werken van De la Serre werden vertaald door Glazemaker, alle van vroomopbouwende strekking. Ze vormden het leeuwendeel van Alle de stichtelyke
werken, die de Amsterdamse uitgever Gerrit van Goedesberg in 1667-1668 in
een reeks afzonderlijke edities op de markt bracht, in 1669 samengebracht in
drie banden. Heijmen Dullaert had evenals Glazemaker al eerder bespiegelingen
van De la Serre over de ijdelheid en vergankelijkheid van de wereld overgezet.
Hij leverde nu voor dit project een vertaling van diens Douces pensées de la
mort (uit 1627). De la Serres verlustiging in doodsgedachten appelleerde in deze
tijd aan een algemeen vanitasbesef dat zowel in moraliserende teksten als in de
schilderkunst tot uitdrukking kwam. Maar ook de precieuze stijl waarvan hij
zich bediende, was geliefd bij een beschaafd publiek dat zich meer en meer
ging spiegelen aan de Parijse cultuur. Het was ook de stijl van de romans en
novellen over beschaafde gelieven, die in vertaling de markt veroverden.
In deze zelfde periode verscheen een aantal bekende klassieke dichtwerken
die vaak al eerder in het Nederlands waren gepubliceerd, in nieuwe vertaling.
Deze integrale uitgaven betroffen hoofdzakelijk Latijnse literatuur, hoewel er
ook wel uit het Grieks werd vertaald. Zo uitte de belangstelling voor epische
poëzie zich niet alleen in een hausse aan Vergilius-vertalingen – vooral van
boeken van de Aeneis –, maar ook in een nieuwe Nederlandse jas voor de Ilias
en Odyssee van Homerus. Vondel zorgde zelfs voor een rijmoverzetting van het
hele werk van Vergilius; hij bracht Horatius’ oden en Ars poetica in Nederlands
proza over en in 1671 Ovidius’ Metamorphoses in Nederlands rijm. Jacob Westerbaen kwam in 1665 en 1666 nog met een rijmbewerking van Ovidius’ Ars amatoria en Remedia amoris. En waar Vondel verschillende Griekse tragedies vertaalde, deed Westerbaen dat in 1658 met Seneca’s tragedie Troades (in 1625 al door
Vondel overgebracht als De Amsterdamsche Hecuba) en in 1663 met de komedies van Terentius. Van al vanouds geliefde teksten als Ovidius’ Metamor phoses
en de volledige Heroides, evenals van de Terentius-komedies, verschenen in de

jaren veertig en vijftig trouwens verschillende vertalingen. En aansluitend bij
de rijmvertaling van de Heroides door de Haagse advocaat Jonas Cabeljau (1657)
verschenen er nieuwe antwoordbrieven van de Goudse schilder-dichter Christoffel Pierson.

631
D E L I T E R AT U U R VA N C I R C A 1 6 5 0 T O T C I R C A 1 6 7 0

Romans, novellen, anekdotebundels
Ook de smaak voor hoofs-galante romans, die in de vorige periode al zeer aanwijsbaar was (zie p. 436), werd in deze periode nog steeds gevoed door – herdrukte en nieuwe – vertalingen, meest uit het Frans. Zoals al eerder gezegd was
deze romanproductie in eerste instantie bestemd voor jongelieden uit de gegoede burgerij, en dan vooral de jonge vrouwen onder hen. De hoogdravende
beschrijvingen en het gestileerde, precieuze taalgebruik in de gesprekken, de
verzuchtingen en de in het verhaal ingelaste brieven moeten extra aantrekkelijk geweest zijn voor deze lezers, die een op Franse leest geschoeid ideaal van
beschaafde conversatie en galant briefverkeer gingen koesteren. Deze Franse romans konden zelfs een goede oefening bieden in beschaafde tweetaligheid, zoals de vijfde Nederlandse uitgave van D’Audiguiers Lysandre et Caliste (die van
1663), waarin naast Heermans vertaling het Frans was afgedrukt. Puget de la
Serres briefvoorbeeldenboek Le secrétaire de la cour bood zelfs gelegenheid
tot concrete oefening in hoffelijke briefstijl. Van het boek verschenen tussen
1641 en 1665 wel een dozijn Franstalige drukken bij de Leidse Elseviers én een
vertaling van Joan Dullaert, die als Fatsoenlicke zend-brief-schryver tussen 1651
en 1670 vijf uitgaven beleefde. Naast vertalingen van toonaangevende Franse
romans van De Calprenède en Scudéry kwamen ook Italiaanse galante romans,
oude, nogal zoetelijke Griekse liefdesavonturenromans en Spaanse schelmenromans in Nederlands kleed op de markt.
Oudere novellebundels als de Tragische historiën werden in 1650 nog door
Simon de Vries heruitgegeven en ook bleven verhalen uit Boccaccio’s Decamerone beschikbaar. Van heruitgaven van middeleeuwse prozaromans, waar
in de jaren veertig enkele Amsterdamse drukkers nog brood in zagen, en die in
Antwerpen nog steeds op de markt kwamen, wilde een beschaafd publiek echter niets meer weten. Zoals Van Heemskerck zich had afgezet tegen de slordig
geconstrueerde en nutteloze middeleeuwse prozaromans (zie p. 437), zo vreesde Van den Bos in 1657 dat men zijn Don Quijote-vertaling gelijk zou stellen
met de laatmiddeleeuwse Amadisromans. De bijna eigentijdse novellen van de
populaire Cervantes werden in de jaren vijftig wel allemaal in het Nederlands
bekend, nadat Felix van Sambix er in de jaren veertig al een achttal had overgezet. Compilatiebundels met vertaalde of bewerkte korte verhalen uit de internationale literatuur die behalve spannend en prikkelend voor verstand en
emoties ook opbouwend moesten zijn, deden het nu extra goed, met soms – als

extra aanbeveling – dat ze écht gebeurd waren. Dit diende dan vooral ter ontzenuwing van het vaak gehoorde verwijt dat dit soort verhalen allemaal leugens
waren. Na 1670 zou in de presentatie van romans en novellen het waarheidsgehalte meer en meer benadrukt worden.
De wijze waarop verhalenbundels op het titelblad werden aangeprezen,
geeft op zichzelf al een aanwijzing waar de attractie van deze lectuur lag. Zo
heette een bloemlezing van populaire verhalen, een van de eerste vertalingen
door Glazemaker, waarvan het eerste deel in 1645 bij J.J. Schipper verscheen:
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Tooneel der werreltsche veranderingen, door deftige, vermakelijke en ware
geschiedenissen afgebeelt, daer in, onder hooge en lage staten van menschen, zuivere
liefden, schrikkelijke veinzingen, spitze vonden, bevallijke antwoorden, verwoede
wraken, rechtvaerdige straffen, en ontellijke sporeloze hertstochten spelen.

Een flinke hoeveelheid gruwel in opwindende liefdesgeschiedenissen mocht ook
niet ontbreken, en hoe nuttig dit allemaal was, werd soms breed uitgesponnen.
Zo hield in 1666 Jacob Vinkel, de drukker van de – uit het Italiaans van Girolamo Brusoni vertaalde – Liefdens vertellingen van waerachtige geschiedenissen
onder versierde [verzonnen] namen voorgesteld, de ‘jeughdigen nieuws-gierigen
leser’ voor:
Gy sult daer in vinden, Ongelukkigheden, Versmadingen, Misnoegingen,
Vergrijppingen, Voorspoeden, Gehoorsaamheden, Stantvastigheden,
Bedriegerien, Neerstortingen, Levendige Begravingen, Jeloersheden,
Verraderien, Misslagen, Voorsichtigheden, Grouwelen, Verkrachtingen,
Wraken, Rechtsschendingen, Overspeligheden, Gelukken, Dootkisten,
Gierigheden, Herstellingen, Wonderbaerlijkheden, Verlieftheden, en
Nijdigheden: Welke indien gy onder uwe vermaekkelijkheden aendachtig
sult willen overlesen, soo sult gy daer uit nuttelijk geleert konnen worden,
uwe verliefde driften wettig en wel te bestieren; de schadelijke klippen
van onverstandige roekkeloosheden, waer door andere hebben schip-breuk
geleden, wijsselijck vermijdende. En dus in uwe Liefden een gewenscht,
goet en gelukkig oogwit bereikkende, sult gy geheel uw leven vernoegt en
vroolijk konnen doorbrengen, en geluksalig ten einde komen.

Ook de dichter Hieronymus Sweerts, die sinds 1664 als zelfstandig drukker optrad,
bevestigde in zijn inleidende gedicht tot De schouburg der verliefde (1668) de
leerzame spiegelfunctie van de door hem verzamelde wonderlijke liefdesgeschiedenissen: bedrog leidt tot ondergang, maar ware liefde overwint meestal.
Sweerts droeg de bundel op aan de poëzieminnende Amsterdamse stadssecre-
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taris – en burgemeesterszoon – Joan van Vlooswijck, van wie hij dacht dat hij
dit soort lectuur wel zou waarderen: de adressaat was geboren in 1641.
Een vrome dichteres als Sibylle van Griethuysen (zie p.435) wilde eveneens
best haar naam lenen aan verhalen waaruit het kwalijke effect van ongeregelde
hartstochten zou blijken. Haar laatst bekende gedicht schreef ze voor een bundel gruwelgeschiedenissen van onder anderen Belley, die vertaald waren door
Simon de Vries. Deze Groote schouw-plaets der jammerlijcke bloed- en moordgeschiedenissen (1670) bood wel tweehonderd voorbeelden van ‘ellendige uytwerkselen van haet, toorn, yver-sugt, ontrouw, bedrog, hooghmoed, wanhoop’,
enzovoort. De Vries bedankte de dichteres uitvoerig.
Waren in de vorige periode al enkele oorspronkelijke Nederlandse galante
romans verschenen, de oogst op dit gebied werd tussen 1650 en 1670 niet rijker.
In 1668 kwam de Amsterdamse boekhandelaar Baltes Boekholt uit met een eigen
roman, De wonderlijke vryagien en rampzaalige, doch bly-eyndige, trouwgevallen van deze tijdt, tusschen Arantus en Rosemondt, Grannadus en Cielinde,
Coredon en Leliana. Fierandus en Leonora, Herkelus en Narsise. Voorgevalle in
het roem-ruchtigh Hollandt, herwaerts in weynigh jaeren. Evenals eerdere
Nederlandse romans vertoonde dit werk een zeker realisme in de vorm van
een herkenbare geografische setting. Ondanks het keurmerk ‘echt gebeurd’ wist
elke lezer toch dat deze geschiedenissen over figuren met pastorale namen fictie
waren. De ongeloofwaardigheid van het optreden van een tovenares, een kluizenaar en andere ‘literaire’ elementen als ontvoeringen, duels en een riddertoernooi in het eigen land werd nog ondersteund door het optreden van mythologische en allegorische figuren. Maar wel viel Herkelus, de hoofdpersoon van
een van de liefdesgeschiedenissen die met die van het centrale paar Arantus en
Rosemondt is verbonden, als figuur gemakkelijk te identificeren met Cornelis
Tromp. Deze politiek omstreden ex-luitenant-generaal ter zee was het jaar tevoren in het huwelijk getreden. In 1668 verscheen ook nog een vervolg, terwijl
het oorspronkelijke deel nog vrij lang succes had. Boekholt beoogde met zijn
boek overigens niets anders dan vermaak. Het paste goed in zijn fonds waarin
hij het volgend jaar nog zes andere romans opnam: vijf herdrukken van vertalingen en een tweede roman van de inmiddels in Den Haag woonachtige
Samuel van Hoogstraten, De gestrafte ontschaking, of zeeghafte herstelling van
den jongen Haegaenveld. Versiert met wonderlyke bejegeningen der Hollandsche nimfen. Gezien de op het titelblad vermelde opdracht aan twee prinsessen
uit de familie Van Nassau Portugal mikte hij in elk geval op een societypubliek.
Boekholt meende in het voorwoord tot zijn roman dat tot dan toe nog maar
enkele auteurs zich verdienstelijk gemaakt hadden op het gebied van het Nederlandse verhalende proza: Van Heemskerck (auteur van de roman Batavische
Arcadia), De Brune junior (de essayist van Wetsteen der vernuften), Van Hoog-
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straten (de romanschrijver) en Lambert van den Bos. Hiermee ging hij dus
voorbij aan bijvoorbeeld Kruls Den rampsaligen minnaar en de essays van
Maria Heyns, die hij misschien ook niet kende, evenals aan de romans van Van
Harinxma en De Sille. Lambert van den Bos hoorde in zijn rijtje voorgangers
thuis omdat deze zich na 1660 snel had aangepast aan de literaire mode die
met van Heemskercks Batavische Arcadia had ingezet. Met vaardige hand had
hij daarbij eigen en van elders overgenomen teksten dooreengemengd. In de
Dordrechtsche Arcadia (1662) laste hij binnen de hoofdvertelling allerlei Spaanse en Italiaanse avonturenverhalen aan elkaar, samen met komische of liefdeshistorietjes, wat Dordtse geschiedenis en andere wetenswaardigheden. Het
jaar daarop volgde zijn Zuydt-Hollantsche Thessalia (1663), een speelreisverslag
à la Van Heemskerck, eveneens volgestopt met novellen en gesprekken over diverse onderwerpen. Minder beschaafde liefhebbers van spannende avonturen
deden zich intussen tegoed aan geschiedenissen in het populaire Begin, midden
en eynde der zee-rooveryen van de alder-fameusten see-rover Claes G. Compaen
(1659).
Romans werden niet alleen in afzondering gelezen, maar ze konden ook,
zoals we al zagen (zie p.438), als voorleesteksten een rol spelen in het amusement van het onderling sociaal verkeer. Het oude genre van de zogenaamde
kluchtboeken, dat in deze periode weer populair werd, diende bij uitstek hetzelfde doel. Kluchtboeken of anekdotebundels (in die laatste figureerden vaak
historische personen) bevatten korte prozaverhaaltjes die meestal uitliepen
op een pointe in de vorm van een komische handeling of een grappige woordspeling. Evenals spreukenverzamelingen hadden dit soort verhalen in het
Latijn al veel eerder bij humanisten gediend als conversatiestof, en nu werden
ze – verzameld, vertaald of bewerkt en misschien ook wel zelf verzonnen – op
grote schaal gebruikt om burgerlijke bijeenkomsten te kruiden. Een bekende
verzameling was De geest van Jan Tamboer (1656) en nog tot in de negentiende
eeuw populair was de door Jan Zoet vertaalde of mogelijk door hem zelf geschreven verzameling ’t Leven en bedrijf van Clement Marot (1655).
Den vaeck-verdryver van de swaermoedighe gheesten (1620) was nog – overeenkomstig de traditionele aanbeveling van komische lectuur – bestemd als
remedie voor de eenzame melancholicus, ‘om het ghemoet te verlusten ende
den vaeck uyt de ooghen te houden’. De nieuwe vaakverdryver (1651) richtte zich
met ‘aartige spreuken, kloeke vragen, spitze antwoorden, geestige trekken’ op
‘stichtelik vermaak en scharpinge van het jeugdig verstant’, waar ook de hierboven geciteerde titel van de verhalenbundel Toonneel der werreltsche veranderingen op wees. De titels van enkele bundels na 1670 zouden de inhoud expliciet situeren binnen gezellige samenkomsten: Het suynigh en vermaeckelijck
coffy-huys (1678) of Het vol-vrolike thee-geselschap (1687). Soms bevatte zo’n

kluchtboek ook andersoortige, satirische teksten, zoals de in verschillende uitgaven sterk uitdijende bundel De gaven van de milde St. Marten (1654-1656),
waarin Daniël Heinsius’ – uit het Latijn in proza vertaalde – paradoxale lofdicht ’t Lof der luysen voorkwam. Evenals materiaal uit liedboeken kwamen
kluchten en spreekwoorden ook gemakkelijk terecht in de Noord-Nederlandse
almanakken, na 1670 als zelfstandig ‘bijwerk’.
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Reisverhalen en exotica
Anders dan de modieuze romans en novellen hadden Nederlandse verhalen
over handels- en ontdekkingsreizen overzee al vanaf de eeuwwisseling authentieke ervaringen en avonturen geboden, vaak heet van de naald en zonder literaire pretentie geschreven in gemakkelijk leesbare, gewone taal. Spectaculaire
belevenissen op weg naar en in wonderlijke werelden, alles echt zelf gezien en
meegemaakt door ondernemende landgenoten – het was al vanaf de eeuwwisseling geliefde lectuur, zeker als treffende details het verhaal verlevendigden.
Na de dood van Claesz. in 1609 (zie p.192) was het uitgeven van reisverhalen
hoofdzakelijk een zaak gebleven van Amsterdamse uitgevers. Deze brachten in
de volgende decennia echter vooral oude journalen opnieuw op de markt,
steeds in de voor populaire lectuur gebruikelijke gotische letter. In 1619 had
Michiel Colijn afzonderlijk verschenen reisjournalen naar Oost- en WestIndië gebundeld, in twee delen en voorzien van fraaie gravures en kaarten.
Daarna was de productie van uitgaven van nieuwe teksten enigszins gestagneerd, totdat de historicus Isaac Commelin zich in dienst van Jan Jansz.
(Johannes Janssonius) zette aan het verzamelen van nieuwe reisteksten en het
bewerken van bekende oudere. Dit had in 1644 geresulteerd in een verzameling van wel meer dan twintig teksten in de bundel Begin ende voortgangh vande Vereenighde Nederlantsche geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie, die in
de twee volgende jaren drie herdrukken beleefde. In hetzelfde jaar namen de
Leidse Elseviers in hun grote wetenschappelijke fonds – met veel edities van
de klassieken – de geschiedenis van de eerste jaren van de West-Indische
Compagnie op, van de hand van Joannes de Laet, wiens overzichtswerk van alle
kennis van Noord- en Zuid-Amerika zij al in 1625 hadden uitgegeven.
Het enorme verkoopsucces van het Journael van schipper Bontekoe, dat de
Hoornse uitgever Deutel eenentwintig jaar na Bontekoes terugkomst uit OostIndië in een eigen bewerking had gepubliceerd (zie p.419), had de smaak voor
spectaculaire gebeurtenissen extra gestimuleerd. Terwijl na 1650 een deel van
het publiek zijn interesse in vreemde landen en volken kon bevredigen door
degelijke en fraai uitgevoerde beschrijvingen, wilde het gros van de lezers
graag nog meer opwindende verhalen lezen. Dus liefst over rampen, schipbreuken en confrontaties met kannibalen of curieuze gegevens over onbeken-
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de diersoorten, zoals de dodo (een loopvogel) die Bontekoe op Mauritius had
aangetroffen. Echte gruwelen bevatte het verslag van de wederwaardigheden
van de mannen, vrouwen en kinderen die in 1629 met het schip Batavia voor
de kust van Australië strandden, een schipbreuk die uitmondde in moord,
doodslag en verkrachting. Deze Ongeluckige voyagie, van ’t schip Batavia, nae
de Oost-Indien werd pas jaren later, in 1647, bekend, toen Commelin de aantekeningen van commandeur Pelsaert voor Jansz. bewerkt had. In 1663 verschenen er binnen enkele maanden wel drie verhalen over de schipbreuk van
het schip Aernhem, dat op terugtocht in de Indische Oceaan was vergaan. Een
deel van de bemanningsleden was na een ellendige tocht in een open boot
zonder drank en voedsel op het eiland Mauritius terechtgekomen. Met name
het verhaal van de matroos Andries Stokram, die zich daar acht maanden als
een Robinson Crusoë avant la lettre in leven had gehouden, werd populair.
De markt vroeg nu om goedkope uitgaven. Nadat Joost Hartgersen in 16481650 een groot deel van de door Jansz. gepubliceerde reisteksten in eenvoudige
vorm had heruitgegeven – zowel in afzonderlijke boekjes als in verzamelbundels – paste omstreeks 1664 Gillis Joosten Saeghman deze formule handig aan
bij de behoeften van een groot publiek. Hij maakte zijn teksten leesbaarder
door ze in twee kolommen af te drukken, waarbij hij minder spannende passages vaak rigoureus schrapte en zo nodig een saillante anekdote toevoegde.
Hij zorgde bovendien voor veel meer plaatjes dan Hartgersen gaf. Dat waren
deels oude houtsneden en gravures – historisch nogal eens misleidend omdat
ze niet op de tekst waren toegesneden – , deels eenvoudige nieuwe houtsneden
op basis van gravures in oudere reisteksten. Zo suggereerde een illustratie van
een krokodil in Hendrik Hamels Journael van de ongeluckige reyse van ’t jacht
de Sperwer dat er in Korea krokodillen leefden en dook de dodo ten onrechte
weer op in de Straat van Magellan, in het verhaal van Van Spilbergens reis om
de wereld. Behalve een reeks Verscheyde Oost-Indische voyagien gaf Saeghman
ook een groep journalen van Noordelijke reizen uit – onder andere van rampzalige overwinteringen van walvisvaarders op Spitsbergen – naast diverse landbeschrijvingen, onder meer van Rusland.
Anders dan in de meeste verslagen van feitelijke gebeurtenissen en waarnemingen van praktisch ingestelde scribenten kon men een enkele keer beschrijvingen van de exotische natuur aantreffen die treffender en indringender waren
dan de gebruikelijke summiere aanduidingen in geijkt pastorale termen of dan
teksten die uit nuttigheidsoverwegingen een opsomming gaven van vruchten
en gewassen. Dit was het geval in het begin van de Javaense reyse, gedaen van
Batavia over Samarangh na de konincklijcke hoofd-plaets Mataram (1666), een
reisbeschrijving van Rijklof van Goens op basis van zijn ervaringen tijdens
zijn gezantschapsreizen naar het Javaanse vorstendom Mataram. Naar eigen
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zeggen was hij verliefd op de schoonheid van het paradijselijke landschap, dat
hij beeldend evoceerde, maar niet zonder een bewijs van Gods goedheid hierin
te zien. Van de bewoners hield hij minder.
De Javaense reyse, waarin ook veel informatie over de zeden en gewoonten
aan het Mataramse hof was opgenomen, was als substantieel voorlichtend verhaal heel anders van opzet dan de eenvoudige kroniekachtige (her)uitgaafjes
van reisjournalen. Ook anders waren de omvangrijke en fraai uitgevoerde folioedities van hoogst informatieve beschrijvingen van diplomatieke reizen naar
China en Japan, die de Amsterdamse uitgever Jacob van Meurs tussen 1665 en
1669 uitgaf. Ze luidden het begin in van een reeks – vaak persoonlijk getinte –
reisverslagen, een subgenre waaraan in de achttiende eeuw eigen eisen zouden
worden gesteld.
De hausse van publicaties over China in met name de jaren zestig is een opvallend fenomeen. Het lijkt wel alsof de Hollandse chinoiserie, waarvan bijvoorbeeld zo veel pronkstillevens blijk gaven, ook een literaire kant had. De
belangstelling was inderdaad groot, maar ook nogal verscheiden. Ze was zowel
te danken aan de jezuïeten, die voor de verspreiding van hun informatieve religieuze, historische en cultuurwetenschappelijke studies over China gretig gebruikmaakten van de internationale positie van de Amsterdamse uitgeverswereld, als aan de pogingen van de voc om met handelsoogmerken op het
Chinese vasteland door te dringen. Zo inspireerde de nog vrij recente omverwerping in 1644 van de Ming-dynastie door toedoen van de Mantsjoes (Tartaren)
– een gebeurtenis die in geheel Europa grote weerklank vond – twee dichters
tegelijk, maar geheel onafhankelijk van elkaar, tot een treurspel. Voor Vondel
was de geschiedenis een gelegenheid om weer eens zijn geliefde motief van de
eeuwige dualiteit van goed en kwaad met zijn opvatting van de tragedie als
staatverandering te combineren (zie p.535). Brandt vertelt hoe de dichter, toen
deze met Zungchin (1667) bezig was, contact opnam met de jonge Amsterdammer Antonides van der Goes, die eveneens over dezelfde stof een treurspel
had geschreven: Trazil, of overrompelt Sina. De veertig jaar oudere meester
zou bij wijze van hulde in zijn stuk zelfs een versregel overnemen van zijn jonge
collega, die hij sindsdien als zijn ‘zoon in de kunst’ ging beschouwen (zie p.762).
In beide teksten ging het allereerst om de tragedieschrijfkunst, met China en
de daarbij horende katholieke missie als de geactualiseerde ruimte van een
universeel tragisch gebeuren. Peking is een herhaling van Troje, zo luidt het
in Vondels opdracht aan zijn vriend Cornelis de Nobelaer, vader van twee...
jezuïeten, en de dichter vergelijkt de nieuwe Tartaarse machthebber met Constantijn de Grote.
Stimuli tot deze actuele drama’s waren niet alleen jezuïetenpublicaties,
maar ook het verhaal van de Nederlandse voc-dienaar Joan Nieuhof, die in
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1655-1657 als hofmeester vanuit Batavia aan de eerste gezantschapsreis naar
het Chinese hof had deelgenomen: Het gezandtschap der Neêrlandtsche OostIndische Compagnie aen [...] den tegenwoordigen Keizer van China (1665), een
van de bovengenoemde Van Meurs-uitgaven. Het werk – het beleefde in snel
tempo veertien herdrukken in vier talen – was fraai geïllustreerd, waarbij de
originele tekeningen van Nieuhof aan de Europese smaak werden aangepast;
het verslag zelf was doorspekt met kwatrijnen. Later, in de jaren zeventig, zou
de auteur ook nog zijn herinneringen aan Brazilië te boek stellen, ofschoon
deze al dateerden van meer dan twintig jaar tevoren. Deze Gedenkweerdige
Brasiliaense zee- en lant-reize schreef hij op verzoek van prins Johan Maurits,
de voormalige gouverneur aldaar. Het was een blijk van waardering. Maar het
als zeer informatief geprezen boek kwam pas in 1682 van de pers bij de weduwe
van Van Meurs. Nieuhof was toen al tien jaar overleden. Vooraan in de bundel
staat een in Batavia geschreven lofsonnet, waarin de fascinatie voor de geschriften van de wereldreiziger treffend aan het woord komt. ‘Al watter wonder
schijnt voor wonder keurige luyden’ heeft hij meegemaakt en ‘door schrift en
dicht’ aan het nieuwsgierig vaderland bekendgemaakt. Het Braziliaans verhaal
neemt bij momenten de toon aan van een echte avonturenroman, waarin de
held-auteur niet uitmunt in bescheidenheid.
Weer over China en de gevechten die de voc onder leiding van admiraal
Balthasar Bort om Formosa (Taiwan) voerde, gaat de geïllustreerde bundel Borts
voyagie (1670) van de uit Indië teruggekeerde en in Zaandam wonende dichter
Matthijs Cramer. De vaderlandslievende verzen vormen samen een soort verslag van de expedities. Veel achting voor de Chinese cultuur vertonen ze niet.
Dat is, maar dan ten aanzien van de ‘eigen’ samenleving in Indië, evenmin het
geval in Cramers tijdens hetzelfde jaar verschenen tweede dichtbundel, D’Indiaense tyfferboom: uyt-tijfferende verscheyden heylsame, nuttige en ziel bedenckende rymen. De tijferpalm was een boom waarvan het sap tot alcohol werd
verwerkt. Maar de ‘geest’ die uit zijn boom komt, zegt Cramer, heeft met de
stem van Gods Geest te maken. De gedichten, die niet zelden uitgaan van exotica, hekelen scherp het gedrag van de christen-kolonisten. Dezen zouden
voor de inlanders als een lichtende fakkel moeten zijn, maar ze zijn brandhout
voor de hel. Ze wentelen zich in dronkenschap, hoererij, bedrog en twist, ondeugden die overigens tieren in alle groepen: ‘Swarte, Geel, of blancken, Waer
van Indiën hanght aen een.’ Het was een kritiek die men ook kon vinden in
reisbeschrijvingen als de Oost-Indische voyagie (1676) van Wouter Schouten.
Sommigen hadden het echter vooral op de kolonistenvrouwen in Batavia gemunt. In dichtvorm deed dit Lourens van Elstland, die daar na zijn aankomst
in 1668 – als smid in dienst van de voc – bijna dertig jaar verbleef. Zijn
Mengeldigten bevatten onder meer een rijmbrief aan zijn voormalige vrien-

Titelpagina van de ‘Nederlandse Confucius’
op rijm door Pieter van Hoorn, Batavia,
J. van den Eede, 1675.
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den in de Haarlemse kamer De Witte Angieren en andere gedichten waarin hij
het ‘gescheurde goet’, van welke kleurschakering ook, over de hekel haalde: opgepronkte, overspelige en heerszuchtige windbuilen waren het, vond hij. In
enkele satirische monologen in zijn klucht Jan onder de deecken nam hij bovendien de dubieuze motivaties van Indiëgangers van beide geslachten op de korrel.
Gepubliceerd werd zijn poëzie niet, noch in het vaderland, noch in Batavia. Of
de klucht in Batavia is opgevoerd? Er werd daar wel toneelgespeeld, maar zodra
de kerkenraad er lucht van kreeg, trad zij heftig op.
Deze felle kritiek contrasteert opvallend met de moraliserende dichtkunst
die in Indië zelf werd gedrukt. Zo klonken de in Batavia uitgegeven Zeedesangen voor de Batavische jonkheyt (1671) van Jacob Steendam (zie p.576),
toen directeur van het weeshuis aldaar, geheel in harmonie met de ideologie
van de voc, waarvan de ondernemingen en successen in dank werden bezongen. De bundel is opgedragen aan de vrouw van de gouverneur-generaal, en
menig lied geeft blijk van een christelijk Nederlands zendingsbewustzijn: net
als de bevrijding van Spanje zijn de zeevaart en Batavia Gods werk.
Eveneens uit het Indische circuit stamt misschien wel de opmerkelijkste
Nederlandse China-publicatie van die jaren, de versbewerking van Confucius
door de Amsterdamse fabrikant P(ieter) v(an) H(oorn). In 1666-1668 leidde hij
een gezantschap naar China, waarvan het verslag in 1670 in Amsterdam is verschenen. Van Hoorn en naderhand ook zijn zoon Joan, die hem vergezelde en later gouverneur-generaal werd, zouden zich ontpoppen als geestdriftige sinofielen. Door zijn contacten in China met Vlaamse jezuïeten kreeg de dele-
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gatieleider inzage in hun Latijnse vertaling van de Vier boeken die de basisteksten
vormen van het confucianisme. Deze vertalingen zouden in hun geheel pas in
1687 in Parijs van de pers rollen. Van Hoorn was er dus vroeg bij toen hij in
1675 te Batavia bij de drukker van de voc in alexandrijnen uittreksels uit het
eerste boek, de zogenaamde Lunyu of gesprekken van de meester, publiceerde:
Eenige voorname eygenschappen van de ware deugdt, voorsichtigheydt, wysheydt
en volmaecktheydt. Getrocken uyt den Chineschen Confucius. Met de jezuïeten
ziet de bewerker in Confucius een moraalfilosoof van wie de opvattingen in geen
enkel opzicht strijdig zijn met de leer van de kerk. De gekozen teksten concentreren zich vooral op de deugdbeoefening en vermijden moeilijke ‘exotische’
passages die te veel toelichtingen zouden vergen. Of het boekje – slechts 24 bladzijden in kwarto – een grote verbreiding kende in het moederland, waar toch
een grote honger bestond naar vertalingen van ongewone teksten (zie p. 628),
valt te betwijfelen.
Ontspanningsliteratuur in het Zuiden
In de Spaanse Nederlanden was het nog steeds sterk door de kerkelijke en wereldlijke overheden gecontroleerde boekbedrijf niet meteen gericht op profane
ontspanningslectuur. Toch was hieraan op de markt geen gebrek. Maar het
aanbod in de moedertaal was, zeker naar Noord-Nederlandse en Franse normen
gemeten, traditioneel, om niet te zeggen ouderwets. Nog in 1788 dreef een verlicht publicist als de doorgaans goedgeïnformeerde Hollander Gerrit Paape de
spot met de Antwerpse leescultuur: toen – uiteraard al – Franse romans, maar
ook ‘de Historie van Malegijs, Helena, het mannetje in de maan en dergelijken’.
Kleinerende uitspraken die meer dan een anderhalve eeuw vroeger Richard
Verstegen al in de mond placht te nemen. Kluchtboeken waren in de Antwerpse
uitgeversfondsen – net als in het Noorden – nog ruim voorradig: Hieronymus ii
Verdussen liet er bij zijn overlijden in 1653 nog meer dan tweehonderdvijftig
na. Volksboeken bleven blijkbaar zelfs nog een winstgevende Antwerpse specialiteit; ze vergden kleine investeringen en er was constant vraag naar. Echt goedkoop werden deze druksels overigens niet aan de man gebracht, al poogde de
stad met het oog op hun gebruik in de scholen én de prijs én de selectie van de
titels onder controle te houden. Tegen de inhoud van een gedeelte van deze
‘histories’, die vaak op basis van zeer oude privilegies werden uitgegeven, bleef
de kerk alert reageren: verhalen over seksueel en ander geweld, magische
praktijken en gebrek aan respect voor het geestelijk gezag pasten niet in het
mensbeeld van de contrareformatie. Haar oude tactiek – de productie van
concurrerende titels met een vrome strekking – werd voortgezet. Het valt op
met hoeveel aandacht de geestelijke auteurs in die jaren zélf de ontspannende
functies van de dicht- en vertelkunst ter harte namen en van het komische ge-

’k En twyfel niet, oft had Beatrix dít ghelesen,
Daer had noyt suck beworp* in haer ghemoet gheresen.

*plan

Illustratie in de zeventiende-eeuwse versie van de Beatrijslegende door Pieter Vloers (1659).
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bruikmaakten. Poirters’ Masker met zijn vele ontspannende ‘toemaatjes’ bleef
in dit opzicht een lichtend voorbeeld (zie p.488).
De smaak voor wonderlijke geschiedenissen werd meegenomen in heiligenlevens en verzamelingen van exempelen en mirakels in dicht en proza. Zo bracht
de Antwerpse dominicaan Pieter Vloers in 1658 en 1659 twee banden uit met
een in catsiaanse alexandrijnen gezette verzameling Wonderbaere mirakelen
vanden H. roosen-crans. In 1662 en 1663 breidde hij die op verzoek van zijn publiek onder de titel Den gheesteliicken roosen-tuyl nog eens met twee delen uit.
En nog in een druk van 1728 werden de mirakels door de Leidse boekhandelaar
Frans de Does te koop aangeboden. Vloers’ verteldichten waren geïllustreerd
met aantrekkelijke plaatjes van de hand van bekende Antwerpse kunstenaars,
onder wie Erasmus Quellin ii en Adriaan Lommelin. Dicht en prent gaven aan
de stichtelijke, maar vaak al op zichzelf spectaculaire wondergeschiedenissen
meteen ook een recreatieve functie. Als een deftig pendant van de volksboeken
werden ook aloude exempels met graagte opnieuw verteld. In het tweede deel
brengt Vloers het middeleeuwse Beatrijs-verhaal, ‘het fraeyst’ van allen [...] en
’t spant oprecht de croon’. In de vertelling over de ontrouwe non last hij bovendien nog twee andere geschiedenissen in, wat hem – op zijn Cats’ – tot de conclusie voert:
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Het nu zo beroemde Middelnederlandse Beatrijsgedicht heeft Vloers niet gekend.
Ook andere confraters uit het Antwerpse dominicanenconvent probeerden
religieus te stichten via ontspannende tekstsoorten. De dichter Eward Byl (Bilius)
– tevens auteur van een Blyde boodschap vanden enghel Gabriël ghedaen aen
Maria, poëtischer-wijse beschreven (1662) – verzamelde speciaal met het oog op
lezeressen de Levens ende gedenck-weerdige daeden van vrouwelijke leden van
de derde orde van de Heilige Dominicus (1661) en in 1654 had pater Christophorus van der Donck zelfs een boekje laten verschijnen, waarin via de methode
van het ‘steken’ de lezer op allerlei vrome bijbelse lessen en ‘tegen-lessen’ in
puntdichtvorm kon uitkomen: Den aanwijser der herten Dat is een steeck-boek.
De lezer werd geacht een speld op een willekeurige plaats in de zijkant van het
boek te steken, en te gaan lezen op de aldus aangegeven bladzijde.
Een positieve waardering voor de ontspannende en therapeutische functie van
het lezen klinkt op uit het boek Dienstich ende ghenuchelijck tyt-verdryf voor
siecken, om ghesont te worden, en voor ghesonde om niet sieck te sijn (1654) van
de geleerde Antwerpse stadsgeneesheer Michiel Boudewijns, bezieler van het
Collegium Medicum aldaar en auteur van een paar wetenschappelijke Latijnse
werken, waaronder een over medische moraaltheologie. Volgens hem – en hij
bevond zich hiermee in een respectabele traditie – ging voor zieken een heilzame werking uit van het lezen van boeken
die licht om verstaen zijn, die door een soet-vloeyende, ende bevallijcke reden
het ontstelt gemoet komen te streelen; de verwerde sinnen op haere ploey te
brenghen, en met een behaghelijck onderhout in den swaer hoof-dighen sieken,
een inwendich ghenoeghen, een ketelachtich* ghevoelen te verwecken.
*prettig

Deze medische legitimatie van amusante lectuur richtte zich tot iedereen, zowel tot de zieken als tot de ziekenzusters, de artsen en de geestelijken, in de steden
en op het platteland. Boudewijns’ zeer bewust in een zuiver en verstaanbaar
Nederlands geschreven vertoog handelt vooral over de beste manieren om zieken
te dienen en wil de algemene onwetendheid daarover uit de wereld helpen.
Lezen, zingen en matig lachen zijn gezond. Trouw aan zijn opvattingen doorspekt de arts zijn uiteenzetting met spreuken, grappige verhaaltjes en gedichten.
Het voorwerk stoffeert hij met een aardige ironische ‘voor-segginghe’ over wat
er allemaal met zijn boek kon gebeuren. Het gedicht geeft een beeld van het lot
van bedrukte bladen: van inpak- en toiletpapier tot brandstof. Boudewijns’
onderneming doet denken aan de aangenaam lezende praktische instructieboeken van Cats en Van Beverwijck, van wie de namen overigens geregeld in de
bestellingen van de Antwerpse boekhandelaren opdoken.
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Met deze boekhandel en het drukwezen, waarvan de Nederlandse letteren
maar een zeer gering onderdeel uitmaakten, was het in de Scheldestad en elders
(Brussel, Leuven) overigens niet zo best gesteld, hoewel in Antwerpen tussen
1651 en 1700 toch nog 74 nieuwe namen in dit beroep opdoken. Vergeleken met
Amsterdam – alleen in 1660 waren daar 233 firma’s werkzaam – is dat natuurlijk
weinig. De hoge in- en uitvoerrechten op boeken die tijdens de Tachtigjarige
Oorlog waren ingevoerd, had de overheid na de vrede nauwelijks teruggeschroefd. En dat deze handel internationaal vooral via ruil verliep, vergemakkelijkte een en ander niet. Naast liturgische boeken (Moretus!) produceerde
men vooral Latijnse werken op het gebied van de theologie, het recht en de
humaniora en ook wel – relatief veel – Spaanse literatuur in het Spaans: Cervantes, Gracián, Quevedo. In de eigen taal ontwikkelde zich de productie vooral
op religieus terrein. Met kloosterorden werden ten behoeve van hun onderwijsinstellingen en de opleiding van hun eigen leden soms exclusiviteitscontracten
afgesloten.
In Zuid en Noord bleven profane liedbundels een stabiel marktsegment op
het gebied van de recreatieliteratuur. In Holland werden ze nog steeds op diverse
plaatsen op de markt gebracht, ook nu door hun titel vaak lokaal gebonden.
Dit gold ook voor de heel kleine, vaak fraai ingebonden Noord-Hollandse
liedboekjes die ‘mopsjes’ genoemd werden, mogelijk als verwijzing naar liedjes
over de herder Mopsus.
In het Zuiden was het aanbod bescheidener. Hierin bleven vooral Brusselse
uitgevers investeren. En met succes. Naast populaire blijvers als het Het Brabandts
nachtegaelken en de nieuwkomer Het Brussels moeselken (1659; zie p. 450) valt
vooral een titel op als Den eerelycken pluck-voghel, waarvan nog de hele achttiende eeuw haast aan de lopende band bijgewerkte Antwerpse edities zouden
verschijnen. De bundel behoorde tot het fonds van de Brusselse drukker Jacob
van de Velde, die in dezelfde tijd (1670) ook de vrome liedboeken van Daniël
Bellemans op de markt bracht (zie p. 682). Tussen De lieffelycken paradysvoghel
van deze laatste en de drie maanden eerder geapprobeerde Pluck-voghel bestaan enkele opvallende verbanden die verder reiken dan hun ornithologische
titel. Beide bundels delen niet alleen een opvallend aantal wijsopgaven, maar
Bellemans heeft op zijn minst een vijftal van de minneliederen vergeestelijkt.
Het lijkt erop dat Van de Velde tegelijk en in elkaars verlengde een deftige ontspanningsbundel voor de trouwlustige jeugd en een voor op Jezusminne georiënteerde zielen op de markt wilde brengen. Het geestelijk en het wereldlijk
huwelijk dus. De auteur van de ‘eerlijke’ (fatsoenlijke) Pluck-voghel, Livinus
van der Minnen – de combinatie van ‘lieven’ en ‘minnen’ moet wel op een
schuilnaam wijzen – is op zijn beurt duidelijk schatplichtig aan de ontspannende dichtvertelsels uit Poirters’ Masker. Zijn lekenliederen zijn een duidelij-
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ke illustratie van de manier waarop in een sterk door de kerk gecontroleerde
gemeenschap ook het recreatieve aanbod uiteindelijk door geestelijke schrijvers werd gedomineerd. Maar de dichter hield zijn blik ook naar het Noorden
gericht: in de bundel zijn de navolgingen van Cats legio en staat zelfs een bewerking van Vondels beroemde huwelijksrei uit de Gijsbreght van Aemstel.
Over dat huwelijk voert Van der Minnen bovendien het wat uitdagende discours dat al in de jaren dertig in de huwelijksliederen van Joan Ysermans viel te
beluisteren: de geestelijke staat mag dan al de hoogste zijn – dat was zelfs een
onaantastbaar decreet van het concilie van Trente! – , zonder het huwelijk zouden de heiligen en geestelijken er toch maar niet geweest zijn. Kennelijk zijn
dat geestigheden die in de cultuur van de door zang en drank opgeluisterde
huwelijksfeesten werden gedoogd. De plukvogel van de titel slaat volgens het
voorwerk in de eerste plaats op een vogel waaruit ieder tot zijn profijt veren kon
plukken: om pijlen te maken om op de geliefde af te schieten of waaiers om het
liefdesvuur af te koelen, om pennen te ver vaardigen voor liefdesbrieven en
minneliedjes, om dons te verzamelen voor het bruiloftsbed. Bovendien geeft
de dichter met de keuze van zijn titel ook ruiterlijk toe dat hij zich in zijn liederen ook hier en daar met andermans veren heeft getooid. Tenslotte betekende
‘eerlijke plukvogel’ ook zoveel als de goede tafelschuimer of tafelvriend, wat
dan weer naar de feestcultuur verwees.
Zijn opbouw en inhoud deelde de bijzonder geliefde Brusselse bundel grosso
modo met al zijn concurrenten: minneliederen en dito klachten al dan niet in
een pastorale setting, en boertige vrijers-, fuif- en drinkliedjes. In Antwerpen
zorgden voor zo’n auteursbundel de dichter – en drukker! – Gerard van Wolsschaten, met Het liefelijck ende seer vermaeckelijck Antwerps lust-hofken, en (in
1663) de vermogende zijdehandelaar Nicolaas Omazur, met Labyrinthus Cupidinis, dat is den dool-hof der liefde. De eerste, die in 1654 al een poirteriaanse
bundel had gepubliceerd (zie p. 688), heeft de uitgave van zijn profaan liedboekje niet meer beleefd, want hij overleed in 1660, terwijl de titelpagina
1661 vermeldt. De tweede, die ook jarenlang in Sevilla woonde, was klant en
vriend van de Spaanse schilder Bartolomé Esteban Murillo, door wie hij zich
– en in pendant zijn vrouw – liet portretteren. Omazur, die op het doek een
schedel vasthoudt, was tevens auteur van een boekje over de Heilige Jozef, gezinsheilige bij uitstek. Ook zijn bundel laat zien hoe de wereldse zanglust van
de betere burgerij in de contrareformatorische maatschappij een volmaakt
eerbare plaats had gevonden. Beide Antwerpse liedboekjes werden in het voorwerk aangeprezen door vrienden, van wie de meesten tot het toneelmilieu behoorden: Willem Ogier, Adriaan Peys, Frans Wouthers en de dichter-schilder
Alexander van Fornenbergh. Dat ook het gezin en zijn directe omgeving creatieve ruimte boden voor muzikaal, poëtisch en emblematisch entertainment,

Religieuze literatuur
Nagenoeg alle dichters met enige literaire pretentie hebben tijdens deze periode
in hun verzamelbundels religieuze gedichten opgenomen: verzen op christelijke feestdagen, bijbelse geschiedenissen, psalmbewerkingen, gebeden en lofzangen. Hetzelfde geschiedde in de bloemlezingen. Kerk en religie vormden voor
de gemeenschap en het individu nog steeds een van het leven onvervreemdbaar onderdeel. In wat volgt, gaat de aandacht uit naar exclusief godsdienstige
werken. De markante literair-historische ontwikkelingen zijn met name in het
Noorden te situeren. Religieuze uiteenzettingen en discussies vinden hun weg
in lange leerdichten met ook grote poëtische ambities. Vooral bij dichters van
protestantsen huize, maar zeker niet uitsluitend, manifesteert zich een grote
dichterlijke belangstelling voor de emotionele stof van het lijden van Christus.
In calvinistische kringen breekt het lied ten volle door en onder invloed van de
Nadere Reformatie ontstaat een bevindelijke dichtkunst die de innerlijke taal
van het hart wil spreken. Omdat vele van de hieronder beschreven fenomenen
zich ook nog na 1670 sterk doorzetten, is de tijdslimiet van dit hoofdstuk wat
minder strikt in het oog gehouden. Dat is met name het geval bij de beschrijving
van de frappante doorwerking van de boeken van Adriaen Poirters.
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illustreert het langlopende verluchte ‘familie-album’ van de De Bies uit Lier,
begonnen in 1651. Het draagt als titel Leersaeme vryagie ende eerlycke onderwijsinghe voor alle minnaers en draait in hoofdzaak om Elisabeth Smits, de
echtgenote van de dichter Cornelis de Bie (zie p. 742). Van hem was het jaar tevoren ‘tot vermaeck der Jonckheyt’ al de bundel Den groeyenden Lierschen
blomhof (Antwerpen 1650) verschenen. Slechts afzonderlijke teksten uit het
handschrift, dat aanvankelijk voor een uitgave was klaargemaakt, zouden later
de drukpers bereiken. Uit de rederijkerspraktijk stamt nog Den minnelijcken
roosen-knop (1667), een bundel van door leden van de Leuvense kamer De Roos
deels verzamelde en deels nieuw gedichte liederen. Ten behoeve van het voorwerk hadden de Leuvenaars van de ‘hoofdkamer van Brabant’ ook de broeders
van de kamers van Brussel en Mechelen ingeschakeld. De Mechelse drukker
Gysbrecht Lints draagt het boek op aan de Leuvense oud-burgemeester François de Saint-Victor, die enkele jaren later, in 1670, mede aan de basis zou staan
van een ‘Koninklijke’ Leuvense muziekacademie, een soort besloten concertvereniging. Ook in andere steden zoals Gent, Brussel en Antwerpen werden in
die jaren zulke clubs opgericht. Of zij voor de profane liedcultuur van betekenis zijn geweest, is niet duidelijk. Het zou later wel tot samenwerking leiden
met toneelschrijvers.
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Leerdichten of werken van ‘heilige stoffe’
Tussen zijn zeventigste en tachtigste jaar legde Vondel, die toen een behoorlijk
betaalde baan had als boekhouder bij de Amsterdamse Bank van Lening, een
grote creativiteit aan de dag met de voor hem zo karakteristieke vernieuwingsdrang. De talrijke gelegenheidswerken, het vertaalwerk – de hele Vergilius in verzen en vier Griekse tragedies – en niet minder dan tien oorspronkelijke drama’s
werden in deze periode in monumentaliteit overtroffen door wat Geeraardt
Brandt in zijn Vondel-biografie ‘drie werken van heilige stoffe’ heeft genoemd.
Deze verschenen alle binnen een zeer kort tijdsbestek: in 1662 de kennelijk al in
1659 voltooide Bespiegelingen van Godt en godsdienst en het eerste bijbelse epos
in het Nederlands, Joannes de boetgezant, en in 1663 het leerdicht De heerlyckheit der kercke. Deze concentratie lijkt een aanwijzing dat er ook voor moeilijk
werk een markt was. Openlijk heeft Vondel er in elk geval geen mecenas voor
aangesproken. De dichter zal hoe dan ook een vast aantal afnemers hebben gehad.
De 7357 verzen tellende Bespiegelingen – Vondels omvangrijkste en geleerdste
werk – vormen een volledige theodicee of godsleer: vijf boeken over de onweerlegbare bewijzen van Gods bestaan (i), Zijn eigenschappen (ii), Zijn werken
(iii), de eredienst die de schepselen Hem verschuldigd zijn (iv) en de door God
zelf ingestelde christelijke godsdienst (v). Dit alles op een hoog abstractieniveau en met een – voornamelijk in het derde boek – poëtisch krachtige zegging of ‘kunstige welsprekentheit’, zoals Brandt dat uitdrukte. Volgens deze
biograaf heeft de dichter daarbij veel gehad aan het overleg met geleerde mannen. De eruditie van het betoog reikt niet alleen tot de kerkvaders, de middeleeuwse scholastiek en de recentere jezuïetentheologen en -filosofen, maar ook
tot wetenschappen als astronomie en natuurkunde en de meest actuele filosofische discussies. Vondel treedt in het eerste boek onmiskenbaar in debat met
de kernopvattingen van Spinoza: de eenheid van God en natuur en de mathematisch noodzakelijke basis ervan. Tegen dit onpersoonlijk en pantheïstisch
godsbegrip, dat hij negatief waardeert, doet hij even herkenbaar een beroep op
de rationalist Descartes, die op basis van de methodische twijfel wél besloot
tot het bestaan van een scheppende God:
Kunt ghy u zelven, en uw oirsprong overweegen,
De Godtheit loopt u zelf met opene armen tegen.

De discussie laat zien van hoe nabij de dichter het intellectuele leven van zijn
tijd volgde en hoezeer hij aan het geloof en de tradities waaraan hij zich na zijn
bekering tot het katholicisme had gehecht, in het klimaat van de nieuwste
wijsgerige ontwikkelingen poogde recht te doen. ‘Nieuwste’ is hier geen over-

Geluckigh is de man, die, uit de wilde zee
Zoo veeler dwaelinghen en jammeren en wee,
Door alle klippen heen, by wijle in schuim begraven,
Van barningen bestulpt, in ’t eindt de stille haven
Des godtsdienst innezeilt en veilighlijck belant
By Godt.

Valt hierin een corrigerend alternatief voor Horatius’ gelukkige landman te
beluisteren?
De ‘haven’ is ook de kerk. Aan haar ‘Heerlyckheit’ is het volgende leerdicht gewijd – nu bijna vierduizend verzen – dat in tegenstelling tot de Bespiegelingen
alleen onder de initialen van de dichter en met een fictief Keuls drukkersadres
is verschenen, maar de facto in Antwerpen zou zijn gedrukt. Een reactie op de
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bodig woord. Dat Vondel al in 1659 een weerleggende Spinoza-commentaar
klaar had liggen, terwijl toen nog geen letter van de filosooof was gepubliceerd,
ligt immers niet voor de hand. De verklaring is zeer waarschijnlijk te zoeken in
Vondels omgang met de uit het Zuiden ingeweken arts en geleerde Franciscus
van den Enden, die op het Amsterdamse Singel een particuliere Latijnse school
van standing leidde en zijn leerlingen, overigens tot ongenoegen van de kerkenraad, in de Schouwburg Latijnse en Griekse stukken liet opvoeren. Deze Van
den Enden had Spinoza niet alleen een tijd in zijn huis opgenomen en de filosoof aan een baan geholpen als leraar Latijn, maar hij had hem tevens bekendgemaakt met de werken van Descartes. Of de invloed van de cartesiaanse filosofie en in het bijzonder haar opvattingen over de wil en de rede in die jaren
ook sporen hebben nagelaten in Vondels schulddrama’s, valt niet met zekerheid uit te maken.
Wél een zichtbare verbondenheid met ander werk van Vondel vertoont het
derde boek over de schepping, waarin de dichter de talloze analogieën laat zien
tussen de eigenschappen van de Schepper en Zijn werk: een indrukwekkende
interpretatie van de wereld als een kunstwerk dat voortdurend naar zijn maker
verwijst. Op deze wijze zijn de schilderkunst en inzonderheid het landschap
en de taal van het atelier prominent in het gedicht aanwezig. Bespiegelingen iii
sluit duidelijk aan bij het discours over de relaties tussen dicht- en schilderkunst
sinds de jaren vijftig, in het bijzonder in Amsterdam.
In het doorwrochte betoog van Bespiegelingen is in de eerste plaats een
overtuigde en overtuigende gelovige aan het woord, die een hoge opvatting
heeft over de openbarende functie van het dichterschap en voor wie de echte rust
of otium – het weten zonder dwaling – in God is te vinden. Het einde van het
leerdicht – voorwaar een lang traject – luidt:

receptie van de grote religieuze publicaties van 1662, die volgens Brandt ‘naar
’t oordeel der Onroomschen, niet zonder groote misslagen’ waren? Het leerdicht
is overigens in de tekst van het eerste boek opgedragen aan de door Vondel vaker
geprezen paus Alexander vii (Fabio Chigi, ooit pauselijk nuntius in Keulen en
onderhandelaar in Munster). De opzet is historisch-verheerlijkend en de openingsverzen klinken, net zoals dat al in de Altaergeheimenissen het geval was,
episch:
Ik wensche Christus Kerck met mijnen zang te bouwen.
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In de drie boeken van De heerlyckheit der kercke bezingt Vondel achtereenvolgens
meer prijzend en verhalend dan strijdend de aanvang (i), de opgang (ii) en de
voortgang (iii) van de kerk. Het werk eindigt met de kruistochten, wat in elk geval
een verwijzing inhield naar de nog steeds dreigende Turk. Niets over de reformatie
dus, maar wel veel ‘leerrijke’ geschiedenis over de ‘oude’ ketterijen. Het leerdicht staat in een bijzondere verhouding tot het net daarvoren verschenen
epos over het leven van Johannes de Doper, de aankondiger van de Messias.
De doop van Christus, in Joannes de boetgezant het hoogtepunt van de eerste
drie boeken, betekent het begin van de kerk en op deze manier vormt het heldendicht een belangrijk raakpunt met De heerlyckheit. De dichter geeft in het
leerdicht immers slechts weinig aandacht aan dit doopsel en gaat daarin meteen over tot de verdere geschiedenis van de kerk.
Als veelgeprezen heldendicht werd Joannes de boetgezant in de achttiende
eeuw het voorbeeld voor een lange reeks dergelijke teksten. Geschreven in de
traditie van Vergilius’ Aeneis en Tasso’s Gerusalemme liberata, kon het door zijn
specifiek bijbels karakter weer vrij van deze traditie afwijken en vertoonde het
meer dan in het genre gebruikelijk was een sterk belerende inslag. Anders dan
in de tijdens de renaissance gecodificeerde theorie van het epos miste Vondels
innovatieve werkstuk niet alleen de kenmerkende beschrijving van oorlogshandelingen, maar ook en vooral de – door de bijbelse stof immers niet aangereikte – eenheid van handeling. Op deze manier heeft het eerste gedeelte over
de prediking van Johannes en de doop van Jezus, zo belangrijk voor het begin
van de kerk, episch minder te bieden dan het tweede over de verdere tragische
lotgevallen en het einde van de Doper. Maar geheel in de geest van Tasso blijft
het gedicht een indrukwekkende verbeelding van de strijd of de dualiteit van
goed en kwaad, een motief dat Vondel al in zijn Verovering van Grol (zie
p. 360) had aangewend en dat ook zijn laatste tragedies zou bezielen: de omslag van geluk naar ongeluk of de ‘staatverandering’ vloeit er samen met de strijd
tussen hemel en hel, waarbij de zege van het goede als uiteindelijke vertroosting in het vooruitzicht wordt gesteld.

Ik zing den vredeplicht en wrake ’t heilloos twisten
Dat Jesus huis beroert.

Het uitvoerige, door geleerde noten met bronnenopgaven, citaten en auteurscommentaren overwoekerde dichtwerk, is een gedreven pleidooi voor redelijkheid, tolerantie en saamhorigheid rond de essentiële waarden van het bijbelse
christendom. Er zijn hoofdzaken en bijzaken. De christenen moeten hun ‘lange
formulieren’ verkorten. De dichter verwijst uitdrukkelijk naar de goede tijden
van de eerste kerk en beschrijft de geschiedenis van de afgang door twist, scheuring en ijdele wetenschap. Het betoog tekent niet alleen de verdraagzame Brandt
ten voeten uit, maar het staat ook voor vele van de op rede en welwillendheid
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De nooit versagende poëticale en politieke alertheid van Vondel blijkt opnieuw uit de teksten waarmee hij de publicatie van de Boetgezant begeleidde.
Wellicht tijdens het verbeteren van de proeven schreef hij in laatste instantie
een nawoord tot de lezer waarin hij nog maar eens – zeer bondig – het aloude
probleem van de artistieke vrijheid in verband met bijbelstoffen en, dit keer
nog delicater, met nieuwtestamentische stoffen signaleerde. En weer wees hij
daarbij naar het voorbeeld van de historieschilder wie het vrijstaat een werk
‘naer den eisch en voeghlijckheit op te zetten en rijckelijck te bekleeden’. In de
tekst van boek i droeg de dichter het epos op aan zijn nicht Anna Bruining,
non in een Brussels clarissenklooster voor wie hij, bij haar intrede in 1658, zijn
opgetogen Maeghdepalm had gedicht, een ode aan het kloosterleven. Het lange
gedicht aan Johan Maurits van Nassau de Braziliaan, dat hij in het voorwerk
van Boetgezant liet afdrukken, is dus geen dedicatie. De aanleiding voor dit
Nassau-gedicht is van een andere aard. De vorst was grootmeester van de inmiddels protestants geworden ridderorde van de johannieters, die zich in de strijd
tegen ‘Mekka’s benden’ had onderscheiden en deze had Johannes de Doper als
patroon. Zich verdiepend in de geboorte van de kerk roept Vondel Johan op
om haar in eenheid met alle christenen tegen nieuwe gevaren te verdedigen.
Zijn fixatie op de Turkse dreiging is zo groot dat hij in de tekst van het epos
zelfs de stichting van de johannieters aankondigt, die ‘eeuw op eeuw’ de gelovigen tegen de mohammedanen zullen beschutten.
Vondels drie werken van ‘heilige stoffe’ richtten zich tot een intellectuele
elite en droegen elk op hun manier de gedachte uit dat het universele christendom Europa naar buiten sterker moest maken. Niet de externe gevaren, maar
de verdraagzaamheid onder de (protestantse) christenen zelf vormde daarentegen het onderwerp van een leerdicht van Geeraardt Brandt, De vreedzame
christen (1664). De epische aanhef doet overigens aan die van de Heerlyckheit
denken, wellicht gewoon omdat hij in deze traditie schrijft:
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steunende religieuze dichters van allerlei gezindten uit zijn vrienden- en kennissenkring.
Een van deze vrome geestverwanten was de gerespecteerde geleerde en dichter Joachim Oudaan (zie p. 581). In het open geestelijk klimaat van Rotterdam
trad hij, zoals gezegd, in woord en geschrift op als de onvermoeibare verdediger
van de gewetensvrijheid, altijd bereid tot verzet tegen elke vorm van dwang en
dogmatisme, of die nu rooms was of gereformeerd. Een diep christelijke levenswijze, verankerd in een consequente en compromisloze beoefening van deugd
en fatsoen – als literator was Oudaan een puritein als geen ander – moest voor
hem hand in hand gaan met een principiële erkenning van de individuele gewetensvrijheid inzake het geloof. Dat laatste maakte hem tot een heraut van
de verdraagzaamheid, die evenwel het felle dispuut met kerkelijke geloofsbedillers van allerlei slag nooit uit de weg ging. Tegen Vondels Bespiegelingen over
de Drie-eenheid in het vijfde boek, die al in 1659 apart waren uitgegeven, verzette hij zich heftig maar nooit grof in een repliek van bijna vijfhonderd alexandrijnen. Het was voor hem niet acceptabel om dat ondoorgrondelijke mysterie
via dogmatische constructies vast te leggen. Vondel had zich bovendien gekeerd tegen de in Polen en in de Republiek succesvolle leer van het socinianisme, waarmee Oudaan, net als Camphuysen had gedaan, sterk sympathiseerde.
Socinianen ontkenden de Drievuldigheid, alsook de eeuwige goddelijkheid
van Christus: die zou hem eerst na zijn dood zijn verleend. Deze discussie, net
zoals het meningsverschil over het gebruik van de mythologie (zie p. 582), belette niet dat hij Vondel hogelijk als dichter waardeerde, al ‘rees’, na dit verweerschrift ‘een koelheit [...], die nooit tot de vorige warmte van genegenheit
keerde’. Zo luidt het althans in de bewonderende Oudaan-biografie van David
van Hoogstraten. Maar hoezeer de Rotterdammer de meester als zijn voorbeeld
bleef beschouwen, mag uit zijn leerdichten blijken. Daarin, zo stelt dezelfde
Van Hoogstraten, kon iemand duidelijk vaststellen: ‘wat hy [Oudaan] toegenomen had door het lezen van Vondels schriften, wiens Boetgezant hy zich tot
een voorschrift genomen, en daer zyn voordeel mede gedaen had’.
De meer dan zesduizend verzen tellende Voorafschaduwing van het zegepralende ryk [...] Jesu Christi hier op aarde (1666) laat nog een ander aspect van
Oudaans vrije opvattingen zien: zijn diepgewortelde chiliastische toekomstverwachtingen, die ook de woelwater Jan Zoet hadden aangetrokken. In het leerdicht beargumenteert hij de nakende komst van Christus’ vredesrijk op bijbelse gronden, voornamelijk het boek der Openbaring. Uit dezelfde jaren stamt
de eveneens weer omvangrijke Woestynstryd der verzoekinge, over Jezus die
driemaal door de duivel werd bekoord. In de monologen en dialogen waaruit
dit werk bestaat – eigenlijk gaat het om een uitwisseling van levendige betogen –
is Oudaan meer dan in zijn andere grote didactische verswerken als een dichter

aan het werk. Aan de compositie en het vers heeft hij veel zorg besteed. De verleiding om als dichter te schitteren of – veel beter – de overtuiging dat een zich
niet verbergende dichtkunst diepgaande effecten op de geloofsbeleving kon
hebben, manifesteert zich ook in Oudaans Aandachtige treurigheyd en hooggereeze vreugde (1660), zestien meditatieve zangen in 3290 versregels over het
lijden, de opstanding en de hemelvaart van Christus. Met dit werk nam de
dichter bewust deel aan een trend die we al in de bloemlezingen hebben leren
kennen: lange gedichten waarin stoffen uit de lijdensgeschiedenis van Christus
poëtisch tot leven werden gebracht.
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De taal van de emotie: passielyriek en lijdensmeditaties
De nadrukkelijke aanwezigheid van dit soort teksten in een ‘keurbundel’ als
Verscheyde Nederduytsche gedichten (1651) duidt op een appreciatie van literaire aard van de kant van de bloemlezers. Nog meer naar een literaire waardering van deze gedichten verwijst de manier waarop opgenomen teksten als
Martinius’ Treur-gedicht, De Deckers Goede Vrydag en de later verschenen
Aandachtige treurigheyd van Oudaan zich tot elkaar verhouden. De overeenkomsten reiken veel verder dan de gemeenschappelijke stof. Waren De Decker
en Oudaan kennelijk goed vertrouwd met de eerste tekst, uit Oudaans dichtstuk blijkt bovendien hoezeer hij zich aan het dichterlijk concept en de stijl
van De Deckers spraakmakende zangen heeft gelaafd. Alleen zijn sociniaanse
visie op Christus’ lijden gaf hij niet op: een besef van persoonlijke schuld aan
Christus’ lijden betoont hij minder uitdrukkelijk, omdat het plaatsvervangend
offer van een tot mens geworden God niet in zijn denkkader paste. Oudaan
bewonderde de dichter van Goede Vrydag zeer. Al in het voorwerk van de eerste uitgave van diens verzamelde Gedichten (1656), waarin het lijdensgedicht
was verbeterd en uitgebreid, liet hij een uitbundig lofvers opnemen en met
zijn medeweten droeg zijn uitgever Aandachtige treurigheyd onder meer op
aan De Decker, die daar zeer verguld mee was.
De belangstelling voor de lijdensstof kwam overigens niet alleen tot uiting
in deze drie langere, met elkaar in verband staande gedichten. Uit hetzelfde
milieu van meer tot verdraagzaamheid geneigde protestantse dichters stamden ook Brandts rijmloze De traanen des apostels Petrus (1648) en, veel later,
van de hand van Oudaans vriend, Heijmen Dullaert, de ‘Rouwklaght van den
H. Apostel Petrus’ met een achttal lijdenssonnetten, alle van na 1675. Tot 1719
waren de gedichten van Dullaert evenwel alleen in handschrift en dus slechts
voor insiders bereikbaar. Ook katholieken behandelden deze onderwerpen en
kregen daar eveneens de nodige erkenning voor. Al in 1650 had Jan Vos aan de
vrouw van burgemeester Andries Bicker een kleine gedichtencyclus Goede
Vrydagh of Kristus lyden opgedragen, uitgebreid met een reeks Byvoegsels over
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dezelfde stof, elk aangeboden aan een Amsterdamse dame, protestant of rooms
(zie p. 589). Een selectie van Vos’ lijdensgedichten werd opgenomen in het
tweede deel van de Verscheyde Nederduytsche gedichten (1653). Ook Vondels vers
‘Ecce homo’ (als plano in 1654 verschenen te Hoorn) en zijn uit hetzelfde jaar
stammende ‘Gethsemani of engeletroost’ – een lang schilderijgedicht? – vonden hun weg naar verschillende bloemlezingen.
Op het eerste gezicht lijken deze vertolkingen van een ‘literaire’ passielyriek,
met uitzondering van het kennelijk trendsettende Treur-gedicht van dominee
Martinius, vooral een zaak van lekendichters te zijn geweest. Maar evenmin
heeft het thema dichtende bedienaren van de officiële kerk onberoerd gelaten.
Al eerder had de toen relatief onbekende Revius in zijn Over-ysselsche sangen
en dichten (1630) vele gedichten aan de lijdensgeschiedenis van Christus gewijd. Niet ten onrechte heeft men diens befaamde en naar Petrarca bewerkte
sonnet ‘Petri tranen’ – ‘O ganck vermengt met swerven ende swieren!’ – met
gelijksoortige teksten van Dullaert vergeleken. Reminiscenties aan Revius en
De Decker bevat in elk geval de bundel lijdenspoëzie van de Sluise predikant
David Montanus (Van Bergen). De gedichten en de op Geneefse psalmwijzen
gezette zangen van zijn vierdelig Een bondelken myrrhe van den lydende ende
strydende Christus (Rotterdam 1664) gaan terug op een van de vijftien boeken
van het populaire Franse Christusepos Emanuel van de Bretonse calvinist
Philippe le Noir. Vooral in de vierde zang Agonia – meer dan honderdvijftig
bladzijden in octavo! – mediteert Montanus over de passiegeschiedenis, met
grote aandacht voor het innerlijke lijden van Christus. De dichter leidt zijn
boek in met een ‘Voorsprake der heilige dichtkunst’, waarin hij pleit voor religieuze poëzie die in God haar oorspong vindt. Hij beroept zich daarbij op
Heinsius en diens Lof-sanck van Iesus Christus.
Een wat aparte plaats in dit corpus bekleedt de in zijn tijd en lang daarna
zeer geprezen Kruistriomf (1656) van dominee Johannes Vollenhove, toen nog
predikant in Zwolle. Hij koesterde grote literaire ambities. Ook deze lange
lijdensmeditatie werd al na een jaar in een bloemlezing opgenomen. Vondel,
die in het dichtstuk zijn eigen poëzie-idealen herkende, was zeer lovend en
vond het alleen maar jammer dat het van een predikant kwam. De moderne
kritiek lijkt dit gedicht met zijn vele bijbelse vergelijkingen en dogmatische
bespiegelingen niet meteen te rekenen tot de sprekendste voorbeelden van de
meer direct op het gemoed afgestemde lijdenslyriek, maar menig tijdgenoot
dacht daar blijkbaar anders over. De vrome en geleerde, maar ‘op ’t pad der
wysheid Gods’ toch op de troost van de ‘naakte eenvoudigheid’ gestelde
Zeeuwse dichteres Geertruyd Gordon kende het gedicht ‘van woort tot woort
van buijten’ en had het steeds ‘op de tong’. Joost Baeck, de bekende zwager van
Hooft en vader van Laurens Bake, dichter van een poëticaal ingeleide bundel

Bijbelse gezangen (1685), liet Vollenhove weten dat hij Kruistriomf zelden ‘met
drooge ooghen’ kon lezen:
Noijt hebben eenige vaersen zoo veel op mijn gemoedt vermoghen [...]. Mijn
groote liefde door uE Kruijstriomf, (vergeeft dat ick die naer mijn maniere van
spreeken, doorgaens mijn Kruijstriomfje noeme) heeft het mij [...] dickwijls
doen leesen en herleesen.

Toef*, wreede beulen, toef [...].
Wordt gij niet rood van schaamt’ voor deze roode streepen!
De roeden worden roodt. Uw’ armen schijnen môe:
Maar uwe lust tot bloedt, die neemt in ’t geeslen toe.

*Halt

Maar tijdgenoten brachten toch vooral waardering op voor de intiemere zegging
van Jeremias de Decker:
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Ook de jonge theologiestudent Arnold Moonen was onder de indruk. Hij debuteerde in 1663 met een aan de geboorte van Christus gewijde Kerszangh, die
door een achterneef van hem meteen in Amsterdam werd uitgegeven. De
dichter heeft de tekst later uit zijn werk geweerd, maar het is duidelijk dat hij
hem als een pendant van de Kruistriomf had opgevat.
Eveneens uit het predikantenmilieu stamt De historie van het lyden onses
Heilands kortelyk uitgebreyd in maatdichten (Middelburg 1677) van de twintigjarige Servaas Hasevoet, een verhalend lijdensgedicht. Het is, zo luidt de opdracht, geschreven naar aanleiding van het droeve afsterven van twee als ketters belasterde Middelburgse predikanten. Het gruwelijk lijden van Christus
moet bij de herinnering daaraan een spiegel vol steun en troost zijn. Echt karakteristiek voor de mediterende passielyriek van het gemoed is deze in pathetische stijl gestelde bundel niet meer.
Min of meer gemeenschappelijk aan het merendeel van de hier voorgestelde
lijdenspoëzie is de persoonlijke emotionele betrokkenheid van waaruit de
dichters hun onderwerp beschrijven en zo hun publiek met gebruikmaking
van de middelen van de affectieve retoriek proberen te ontroeren (het movere).
Daarbij passen ze de beschrijvingstechniek van de evidentia toe: de verteller is
als het ware als een ooggetuige aanwezig. Met zijn zintuigen is hij aan het gebeuren gekluisterd, hij ziet, hoort en voelt de pijn mee, in alle tonen spreekt hij
de personages aan, betoont afschuw en medelijden en raakt zo het hart van zijn
lezers. Vos, expert in het ruige formuleren van gruwel, galmt naar aanleiding
van de geseling:

Ghy siet de sijden bey doorsweept aen alle zijden;
En siet ghy dit verdriet,
Dit bitter lijden aen ontkleed* van medelijden?
Dit weenende gelaet, en, wreede, weent ghy niet?
Och! noch al*, noch al klinkt dat kletsen in mijn’ ooren
Van sweep en taye roe.
Daer valt de leste slag, of soud ick qualijk hooren?
Ach neen; men bind hem los gemat* tot swijmens toe.
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*ontbloot

*nog steeds

*afgemat

Pas later kwam daar ook Heijmen Dullaert bij. Beide door hun collega’s om hun
bescheidenheid en integriteit geprezen, teruggetrokken levende vrijgezellen
behoorden tot de vriendenkring van Rembrandt. Ook deze had de nieuw testamentische voorstellingswereld verinnerlijkt. De opname van De Deckers
Goede Vrydagh in Verscheyde Nederduytsche gedichten betrof een ‘nieuwe’ tekst
van een auteur die Brandt ‘nevens de groote namen der grootste poëten’ plaatste. Oudaans bewondering concretiseerde zich, zoals gezegd, in navolging. Uitvoerige lof klonk ook uit een drempelgedicht van Henrick Waterloos voor de
Rym-oeffeningen van 1659: de diepe indruk die het lijdensgedicht op hem had
gemaakt – ‘het leedt dat my de Dekkers vrijdagh gaf ’ – wordt er breed uitgemeten.
Waterloos was een ziekenbezoeker, voorzanger in de kerk en gelegenheidsdichter die niet hield van de heidense aspecten van de contemporaine poëzie.
Ook hij was een vriend uit het Rembrandthuis; de meester schilderde voor hem
een verrezen Christus die aan Maria Magdalena verschijnt, een werk waarover
De Decker een kennersvers schreef. Dichtersdank omdat hij op zijn beurt door
Rembrandt werd geportretteerd – en dan nog gratis! – zou hij in zijn postuum
verschenen satire Lof der geldsucht (1668) publiek maken (zie p. 614). Andere
lofdichters van Jeremias, zoals H. Sweerts en J. van Petersoms, hadden met hem
samengewerkt aan het eerdergenoemde ‘Onze Vader-project’, een dichterlijke
onderneming die op haar beurt banden had met de grote schilder (zie p. 574).
De Deckers emotionele stijl en doortastend gebruik van de affectenretoriek
kwam ook sterk tot uiting in zijn vele funeraire familiegedichten, inzonderheid
in een cyclus Suchten en tranen over ’t lijck mijns vaders, opgenomen in de
Rym-oeffeningen van 1659. Met zijn vader, die ook zijn intellectuele en geestelijke
mentor was, had de makelaar-dichter kennelijk een zeer bijzondere binding.
Deze diepgelovige man had nog deelgenomen aan het beleg van Oostende
(1601-1604). Net als Brandt en Oudaan kwam De Decker uit een familie met een
onzalige Zuid-Nederlandse (Antwerpse) geschiedenis. Kan dat mede de grondige afkeer verklaren die deze irenisten koesterden tegenover alles wat paaps
was?
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In het roomse Zuiden voegde de emotionele benadering van het lijden van
Christus zich binnen een andere, minder nadrukkelijk literaire context. Het in
de protestantse gedichten zo uitbundig gehuldigde stijlprincipe van de evidentia
was er in de eerste plaats ingebed in de meditatiecultuur. In brede gereformeerde
en doopsgezinde kringen genoten mentale gebedsvormen als het ‘stil gebed’
en de overweging niet meteen een bijzondere voorkeur. Pas met de verinnerlijking van het geloofsleven, die zich geleidelijk in bevindelijke milieus doorzette, zou daar enige verandering in komen. Al in 1649 pleitte de bevindelijke
predikant Dirk Gerritsz. van Brakel in zijn boekje Het geestelijcke leven, ende
de stant eens ghelovighen mensches hier op aerden – dat minstens zevenendertig
herdrukken zou kennen – voor het dagelijkse overdenken van het lijden en sterven van Christus: geen beter medicijn om het hart te vermurwen en nader tot
God te komen. In de katholieke zielzorg en vooral in de kloosters was de praktijk van de meditatie geïnstitutionaliseerd en werd, met het oog op de innerlijke beleving van de geloofsmysteries en het engagement van de gelovige, aan
het gebruik van de zintuigen en de opwekking van het gevoel in het gebed veel
aandacht gegeven. Deze traditie was aanzienlijk versterkt via de Geestelijke
oefeningen van Ignatius van Loyola, de stichter van de jezuïetenorde. De
methode had tot doel de verbeelding van de biddende mens geheel in bezit te
nemen. Immers, de verbeelding regeerde de affecten, die op hun beurt weer de
wil activeerden. Via de ‘innerlijke zintuigen’ wordt degene die mediteert een
betrokken ooggetuige: hij (zij) ziet, proeft, tast en hoort. Niet alleen woorden,
maar ook afbeeldingen konden daarbij een belangrijke rol spelen: ze stoffeerden de religieuze verbeelding. Literaire teksten die vanuit deze optiek het lijden
van Christus behandelden, maakten in de Zuidelijke gewesten veel minder
deel uit van een vroom maar specifiek dichterlijk project, dan van het veelzijdige bekeringsoffensief van de contrareformatie. Ze verschenen als dicht, als
toneel, in poëtische bijschriften en prozacommentaren van emblemata, in
liedboeken en in door teksten begeleide handelingen, zoals het afleggen van de
kruisweg. Ze hadden naast een sterk emotionele ook een vermanende didactisch-moraliserende toon, die meer aan de predicatie herinnerde. Het overwegen van het lijden van Christus bood vooral stof tot navolging in alle domeinen
van het leven; het was een oefening van innerlijke vervolmaking.
Een opvallende illustratie van deze meervoudige aanpak biedt Poirters’ embleembundel Het duyfken in de steenrotse, dat is een medelijdende siele, op die
bittere passie Iesu Christi mediterende (1657). In de nogal ingewikkelde meerdelige plaatjes is de uitbeelding van de evangeliepassage steeds vergezeld van
allegorische en emblematische voorstellingen, die in een lang gedicht worden
geduid. Daarna volgt een lang, direct de lezer, de ziel of de deelnemers aan de
geschiedenis aansprekend prozacommentaar, gevolgd door een uitbreidende

historie, met exempelen en vermanende beschouwingen. In deze stukken zijn
vele gevoelige gedichten opgenomen, die vaak als een rechtstreeks getuigenis
zijn aangebracht. Ze vormen de hoogtepunten van de meditatie. Zo wordt een
gedicht naar aanleiding van de geseling ingeleid met de aansporing dat de gebeurtenis al de vermogens en in het bijzonder de affecten van de meditant
moet inpalmen: zijn ogen moeten wenen, zijn hart zuchten, de mond ‘overdroevich’ kermen, het verstand moet verschrikken, wil en geheugen zullen
zich ontsteken. Totale inleving dus. En dan, zo gaat Poirters, zich tot de lijdende Christus richtend, verder:
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gaen ick uwe pijnelijcke geesselinghe noch eens hervatten, en met eenen droeven
sanck, en wee-moedige stemme verhaelen. Laet den clanck daer van [d.i. van
de geseling] comen in mijn ooren, en de cracht daer van in mijne wercken.

In het gedicht worden zelfs de verschillende soorten roeden beschreven die
tijdens de marteling worden gebruikt. In de opdracht laat de dichter horen dat
hij zich met zulke verzen in het spoor begeeft van een pasverschenen bundel
elegieën van zijn leermeester Hosschius met een afdeling gedichten over de
lijdende Christus (Christus patiens) en een over de tranen van Petrus (Lacrymae Sancti Petri; 1656). Het verschil met de luchtige hekeling in Het masker is
groot. De suggestie dat de berouwvolle toon in Duyfken verband zou houden
met de penibele toestand waarin de auteur als lid van de jezuïetenorde was
geraakt, lijkt in het licht van de brede verspreiding en het succes van dit soort
lijdenslyriek overtrokken. Poirters was in 1653-1654 in opspraak geraakt wegens een affaire met een vrouw. Rome wilde hem zelfs uit de Sociëteit zetten.
Uiteindelijk werd hij aan strenge tuchtmaatregelen onderworpen – een detentie in het klooster in Lier – die slechts na jaren werden versoepeld. Hij
mocht wel blijven schrijven. Maar op de titelbladen van zijn nieuwe werken,
Het duyfken voorop, zou de naam Adrianus Poirters tot in 1671 niet meer voorkomen.
Dat Hosschius’ Christus patiens overigens niet alleen in het jezuïetenmilieu
indruk maakte, blijkt uit de dichtbundel Den bloedigen Goeden Vrydagh
(Leuven 1670) van de Brugse dominicaan Jordanus vanden Bempde. De twaalf
Neolatijnse elegieën zijn, luidt de opdracht, als ‘ween-dichten’ vertaald en
‘vermeerdert volgens [...] de Vlaemsche phrasis’. In de approbatie van de orde
valt het discours te horen waarmee men de poëtische vertolkingen van het lijden
placht te waarderen: deze zijn niet alleen ‘seer vermaeckelyck voor het verstant,
maer oock beweeghelyck voor den wille [...]’. Zo’n dichtkunst wekt niet alleen
artistieke bewondering, maar het zet ook het gemoed in beweging, in dit geval
om Christus lief te hebben.
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Affectief en zintuiglijk uitgewerkte lijdensoverwegingen, waarin – zoals
ook nadrukkelijk bij Hosschius – tevens steeds het lijden van Maria wordt betrokken, vindt men in het Zuiden vooral in het proza van door kloosterlingen
geschreven meditatieboeken. Vooral de franciscanen hebben zich daarbij in
het Nederlands tot een breder publiek gericht. De vrome aandacht (devotie)
voor de vertederende aspecten van Christus’ leven – de kindertijd en de passie –
was een oude ordetraditie. Bernardinus Vetweis, verschillende keren overste
van de Keulse minderbroederprovincie, mediteert in zijn Altyt-bloeyenden
oogst van myrrhe ende alderley kostelycke specery-kruyden over de ‘werktuigen’
van Christus’ lijden in een emotionele stijl. Het boek verscheen in 1671 postuum met een fictief Antwerps drukkersadres voor Nicolaas Everhard in
Amsterdam, nadat het al in 1665 kerkelijk was goedgekeurd. Was deze druk een
Hollands initiatief en bedoeld voor de katholieken van de diaspora? Medevoelen en concentratie op de innerlijke gesteldheid van alle deelnemers aan
het passieverhaal voeren de boventoon in het meditatieboek van Rumoldus de
Coster: Inwendigen Christus oft verborghen af-gront des inwendigh lijdens ontdeckt (Antwerpen 1669). Verreweg het populairst bij leken werden de geschriften van Franciscus Cauwe, werkzaam in Brugge. Hij schreef aanvankelijk meditaties over de voorvallen uit Christus’ kinderjaren (De pelgrimagie van het
kindeken Jesu, 1667), die zijn medebroeders eerst te simpel vonden. Hij had
daarmee echter zo veel succes dat hij het boek in een tweede en derde deel tot
de latere levensjaren (1674) en het lijden en de opstanding (1675) uitbreidde.
De meditaties, waarin geregeld verzen zijn ingelast, zijn geschreven in de affectieve stijl van de middeleeuwse kerkleraar Bonaventura, maar met een populariserende, sterk pittoreske toets. Het evidentia-principe krijgt er bovendien
vergaande dimensies: van getuige wordt de beschouwer echt een participant
van het gebeuren. Hij moet omhelzen en kussen, zijn lichaam presenteren als
voetbankje, gaan liggen, meeschreien, enzovoort. Het derde deel eindigt met
een bijna vijfhonderd alexandrijnen tellend gedicht Den seraphinschen nachtegael van S. Bonaventura, een versvertaling van een dertiende-eeuws Latijns
dichtstuk (Philomela) van de Engelse minderbroeder John Pecham. De vrome
ziel wordt er vergeleken met een nachtegaal. Wetend dat hij gaat sterven, heft
de vogel een wondermooi gezang aan: zo ook moge de ziel, denkend aan het
lijden van Christus, al lofzingend bezwijken in liefde tot haar God.
Louter tot de dichtkunst beperkte zich Hiëronymus de Moelder in Den lydenden Christus ofte de passie Ons Heere Iesu Christi (1666), tweehonderd octavopagina’s vlotte alexandrijnen. De dichter behoorde tot de miniemen, een orde
uit de franciscanenfamilie. De referenties aan de wereldlijke klassieke dichtkunst zijn talrijk, maar deze worden alleen maar opgevoerd in contrast met de
zoveel belangrijker lijdensgeschiedenis. Geen verhaal uit de oudheid valt met
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dat van Christus’ lijden te vergelijken. Gruwelijkheid en visualiteit ontbreken
niet, de preektoon overheerst. Het sleutelwoord is ‘doorgronden’ en het lijden
is er vaak aanleiding tot lange moraliserende uitbreidingen. Het vers over de ontkleding van Christus voor de geseling wordt bijvoorbeeld meteen gevolgd door
een vermaandicht tegen de nieuwe damesmode van de half ontblote boezems,
dat over de doornenkroning door een tirade tegen het vrouwelijk ochtendtoilet.
Zulke excursies waren niet alleen het waarmerk van Poirters. Van de Brugse
dichter Jan Lambrecht verscheen in 1678 het in Brugge uitbundig onthaalde
Goe-weke, zeven zangen voor elke dag van de week over het leven en vooral lijden van Christus; de dichter had er, naar eigen zeggen, jarenlang moeizaam
aan gewerkt. Een gedeelte was al in 1661 klaar. Hij beschouwde de bundel als
zijn beste werk:
[Maar] ick en kan, nochte wil, my niet ghelijcken by den hoogh-gheleerden Heins
ende soetvloeyenden wysen Cats, ofte diepsinnighen Adrianus de Buck.

Lambrecht mocht dan vertrouwd zijn met Daniël Heinsius, Jacob Cats en De
Buck, over De Decker of Oudaan cum suis repte hij met geen woord. De cyclus is
overwegend didactisch-bespiegelend en heeft met deze auteurs dan ook niets
te maken.
De letterkunde van de Nadere Reformatie
Was de literair-emotionele belangstelling voor het leven van Christus in de jaren
zestig een gemeenschappelijke trend in de religieuze letteren van Noord en
Zuid, in gereformeerde kringen was de zichtbare toename van literair vormgegeven teksten waarin gelovigen en vooral predikanten hun persoonlijk
doorleefde ervaring van God ter vertroosting van anderen tot uitdrukking
brachten, een betrekkelijk nieuw fenomeen. Het verschijnsel was een van de
effecten van de Nadere Reformatie.
In de literatuur van deze beweging zijn twee stromingen te onderscheiden.
Aan de ene kant was er het didactische en bezielende tekstaanbod dat in dienst
stond van de realisatie van een naar buiten gericht ‘veroverend’ programma.
Dit richtte zich op de heiliging van de samenleving en alle levensgebieden: het
gezin, de school, de kerkelijke gemeente, de publieke zeden en het vaderland.
Niets minder dus dan een wil tot cultuurtransformatie, in te voeren aan de
hand van de in de Statenbijbel gecanoniseerde Heilige Schrift. Daarnaast en
daarna trad er een tendens op van verinnerlijking, die meer gericht was op het
individu. Deze leidde naderhand tot allerlei vormen van wereldmijding en
evolueerde tot een subcultuur met haar eigen teksten en netwerken. Het heil
van het geloof moest niet alleen zijn uitstraling vinden in alle aspecten van het
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dagelijks leven, maar het werd vooral beschreven en beleden als een proefondervindelijk beleefde innerlijke werkelijkheid. De nadruk die daarbij viel op
de directe godservaring, gaf aan deze teksten soms een onmiskenbaar mystiek
accent. Deze ‘bevindelijkheid’ begon zich vooral te manifesteren vanaf de jaren vijftig.
Een zeer gezaghebbende stem over de praxis van de verinnigde geloofsbeleving
was die van de Utrechtse hoogleraar Voetius. Ook hij stond, al dan niet in aansluiting bij de algemene toename van de gevoelscultuur, open voor religieuze
‘aandoenlijkheid’, met haar beklemtoning van begrippen als ‘zoetheid’ en ‘vertroosting’. Maar een contemplatieve, op eenheidservaring gerichte mystiek,
zoals die bijvoorbeeld in haar specifiek eigen jargon tijdens de voorafgaande
decennia in het katholieke Zuiden te beluisteren viel, wees hij af. Het wantrouwen tegenover de menselijke ervaring en haar waarheidspretenties was in
orthodox-gereformeerde kringen niet gering. Zelfs een mystiek gedreven zielenleider als de dichtende predikant Jodocus van Lodenstein vond dat de formulering van het inwendige geloofsleven in de taal van de bijbel (of de tale Kanaäns)
moest geschieden. De rol van Voetius beperkte zich overigens niet tot de academisch-theologische onderbouwing van de praxis pietatis (de praktijk van
het geloof), inwendig en uitwendig. Hij oefende concreet ook grote invloed
uit op de schriftuur van de beweging. In zijn inaugurele rede van 1634 had hij,
zoals gezegd, de wezenlijk religieuze wortels van de dichtkunst speciaal belicht
(zie p. 464). In de praktijk trad hij bovendien op als promotor van allerlei uitgaven die de zaak van het beleefde geloof konden dienen. Zo had hij een groot
aandeel in de heruitgave van de werken van de gerespecteerde gebroeders
Willem en Ewout Teellinck, de predikanten die al in het begin van de eeuw en
met succes het piëtisme – de vroomheid van én hart én mond én daad – in
Zeeland hadden bevorderd. Voetius stimuleerde uitgevers, schreef voorwoorden en deed het redactiewerk. Voorts was hij met zijn volle gewicht achter de
nieuwe, reformatorische en naderhand meermaals herdrukte berijmde vertaling van de Navolginge Christi (Den Haag 1644) gaan staan; deze was het werk
van Cornelis Boey, de Haagse advocaat die had geholpen bij de Latijnse bewerking van Cats’ Trou-ringh. Met velen vond ook Voet dat deze vijftiende-eeuwse
geestelijke handleiding voor christenen van Thomas a Kempis het belangrijkste geschrift was na de bijbel. Dat belette echter niet dat hij in de inleiding die
hij voor Boeys werk schreef, onverhuld waarschuwde tegen de katholieke
kantjes van het boek. De vertaler had aan de tekst overigens gedichten van calvinistische signatuur toegevoegd en het zeer roomse vierde deel – over de eucharistie – geheel weggelaten. Dat werd uiteraard wél opgenomen in de berijming
van de katholiek Bouckart. Diens bewerking kwam in de vroege jaren zestig in
het tolerante Amsterdam van de pers. Onder invloed van Voetius’ positieve

waardering stond ook de berijming van het eerste deel van de Navolging (van
1665) door de hierboven al genoemde Frans georiënteerde dichter-predikant
David Montanus. Ze was gemaakt naar het voorbeeld van de versvertaling door
de toneelschrijver Pierre Corneille. Ook dominee Willem Sluiter uit Eibergen
zou zich in zijn poëzie een bewonderaar en navolger van de Imitatio Christi
tonen; het befaamde ‘cum libello in angello’ hanteerde hij volgens zijn moderne
biograaf bijna als zijn lijfspreuk:
Begeert ge vreed’ en rust, Waer soekje?
S’is in een hoekje met een boekje.
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Het woord van de leraren: de heiliging van kerk en maatschappij
Ter verbreiding van de door hen betrachte religieuze cultuurtransformatie
maakten de voorstanders van de Nadere Reformatie – predikanten en lidmaten
– al lang gretig gebruik van de drukpers. Naast vele vertalingen van de inspirerende Engelse puriteinen, publiceerden ze tal van eigen Nederlandse preekbundels,
catechetische traktaten, handleidingen voor reformatorische ethiek, religieuze
leefregels en gedragsboeken voor allerlei specifieke doelgroepen: politici, gezinnen, opvoeders, kerkelijke gezagdragers, zeevarenden. Van dit laatste soort
vademecums was de al uit 1611 daterende (later: Grote) Christelycke zeevaert
van de Stavorense predikant Adam Westerman bijzonder succesvol:
Elck verbetere en reformeere de Strate voor zijn deur of huys, so sal de weg
schoon wesen, elck suyvere zijn Schip, so sal de gehele Vloote suyver wesen.

De auteur breidde het boek zo’n zeven keer uit en in de tweede helft van de
zeventiende eeuw kende het nog ten minste vijftien herdrukken. De kern ervan
vormen zesentwintig preken, vergezeld van gebeden, liederen, raadsels en geheugenrijmpjes, waaruit blijkt dat Westerman zijn aanmaningen tot een diepere
geloofsbeleving en heilig gedrag met een grote zin voor realisme ook van meer
elementaire vormen van morele en hygiënische beschavingsarbeid vergezeld liet
gaan:
Wilt gy verre Reysen varen,
Na Oost- oft West-Indien Landt,
Daer de Sonne vyerigh brandt,
Wilt de vreemde Vrouwen sparen,
Neemt ook op u drinken agt
En verschoont u kleeren sagt:
Suyver zijn verlengt de Jaren.
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Een zelfde soort onderricht boden de zeevaarttraktaten van de Zierikzeese
predikant Godfried Udemans, waarvan het zeer vaak herdrukte en herwerkte
Geestelick compas (1617) het populairst was.
Na 1650 concentreerde de literair vormgegeven schriftuur van de beweging
zich vooral in domeinen als de catechisatie en het bijbelonderricht, de geestelijke jeugdzorg, de heiliging van het huisgezin, de meditatie en de stervensbegeleiding. In het bijzonder het lied en het emblema met de daaraan verwante
dichtvormen werden daartoe zeer dienstbaar geacht. De aanvankelijke aarzeling bij de invoering van het vrije lied in calvinistische milieus was nu echt
geschiedenis geworden. Het aantal gereformeerde liedboeken nam onder impuls van het vroomheidsoffensief zeer snel toe.
In hun goedkoop uitgevoerde liedbundels hielden de meeste dichters bewust een laag poëtisch profiel. Om hun stichtelijk doel te bereiken hanteerden
ze, in een eenvoudige stijl, de bijbelse taal die vanaf de kansel was te horen. De lof
die ze bij gelegenheid uit de hoek van de echte dichterswereld kregen, betrof
dan ook zelden de literaire kwaliteiten van hun werk, maar hun religieuze intenties en hun innerlijke gesteldheid. Zo prees Jan van der Veen de Geestelycke
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Een kerkdienst in de Amsterdamse Nieuwezijds Kapel.
Schilderij toegeschreven aan Hans Jurriaensz. van Baden, 1658.
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kruyt-hof (Deventer 1651) van zijn stadgenoot Roelof Waningh, een ongeleerde
ambachtsman, vooral om de eenvoud en de ware vroomheid van de auteur.
Deze bundel werd, wat ongewoon was, overigens vrij luxueus uitgegeven: in
kwartoformaat en met talrijke illustraties. Toch zijn er ook gevallen bekend van
predikant-dichters die het oog niet zonder enige angstvalligheid gericht hielden op gezaghebbende literatoren. Voor hen was Huygens dé literaire autoriteit. De Delftenaar Volckerus van Oosterwyck, bewerker van de Heidelbergse
catechismus in dichtvorm en schrijver van verschillende bundels bijbelberijmingen of bijbelse liederen, droeg zijn Keur van H. stoffen uyt Gods Woord (1656)
aan de Hagenaar op, nadat hij gehoord had dat deze zijn Rymen ende zangen
over het Hooge-liedt Salomons (1655), over de ontvangst waarvan hij zich zorgen
had gemaakt, goed had opgenomen. Huygens waardeerde deze vriend-predikant zowel om diens ‘soete pen’ als om de goede lessen. Maar zijn oor ging in
het algemeen toch vooral naar de innerlijke authenticiteit van de predikantenliteratuur. Predikanten waren voor hem in de eerste plaats ‘Basuijnen van Góds
woord’. Met de op schittering gerichte manier van preken van zijn vriend
Vollenhove zou hij zelfs de draak steken. Ook dominee Sluiter was verbaasd
over de weerklank die zijn liederen voor eenvoudige mensen vonden bij een
geleerde Amsterdamse dichteres als Katharina Lescailje (zie p. 779). Interessant
in dit verband is tenslotte ook hoe een religieus wereldverbeteraar als dominee
Van Oosterwyck en een dichter met faam als Jeremias de Decker elkaar konden vinden in hun afkeer van erotische poëzie. Wilde de eerste in zijn bundel De
hof-bloemen (1659) vrouw Venus radicaal ‘schoppen aen een kant met alles wat
ontsticht’, de tweede vond het vooral jammer dat dergelijke gedichten aan de
Parnas een slechte naam konden geven.
Geheel gericht op de praktijk der godzaligheid in gereformeerde gezinnen
was de literair pretentieloze, maar populaire catechisatiebundel van de zeer
productieve Rotterdamse predikant Franciscus Ridderus. De Dagelijcksche
huys-catechisatie uit 1657 bevatte in vraag en antwoord oefeningen voor het
gezin waarin de auteur, naast uiteenzettingen over de leer, ook instructies wilde geven over de heiliging van de levenswandel. Een jaar later werd de bundel
aangevuld met een afdeling Huys-gesangen van hemzelf en van zijn collega en
vriend Simon Simonides. De liederen van Ridderus waren meer direct instruerend, die van Simonides meer inlevend en vanuit de ervaring op de beschrijving van gevoelens en emoties gericht. Er kwamen in deze periode overigens
meer op psalmmelodieën gezette berijmingen van de Heidelbergse catechismus
op de markt, zoals de Geloofs-liederen (1667) van – wederom – Van Oosterwyck, die overigens terecht op katholieke voorbeelden van het genre wees. De
liederen van Ridderus en Simonides wilden specifiek functioneren binnen het
huisgezin, dat – getuige onder meer Cats’ Houwelick (zie p. 313) – graag als een
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kleine kerkgemeenschap werd beschouwd. Maar niet de combinatie van geloofsonderricht en huiskring maakte Ridderus’ bundel in die jaren vrij uniek,
wel de nadruk op de geloofspraktijk en de matiging van de in de catechisatieliteratuur zo beklemtoonde kennisoverdracht. Vooral de ‘huis-gesangen’, geschreven voor moeder en kind, dienden om de oefeningen – meer het domein
van de ‘vaderlijke verplichtingen’ – in te prenten en tot het hart te laten doordringen. Vandaar ook hun bewust simpel gehouden stijl en de nadrukkelijke
instructie om met het hele hart te zingen. Niet ten onrechte is gesuggereerd
dat Ridderus met nog een aantal andere vertegenwoordigers van de Nadere
Reformatie in de Nederlandse literatuur wellicht een van de eersten is geweest
die voor kinderen onder de zes jaar hebben willen schrijven. De toon is evenwel zelden aan de kleinsten aangepast, wel aan de eenvoudigen, waartoe
behalve de kinderen, blijkbaar ook de dienstboden hoorden. Andere voorschriften lijken dan weer, over de hoofden van de kinderen heen, voor de ouders bedoeld.
Onder de schrijvende predikanten uit de Nadere Reformatie is Ridderus
zonder twijfel een van de meest invloedrijke geweest. De huisliederen vormen
van zijn werk overigens maar een bescheiden onderdeel. Het succes van zijn
tientallen regelmatig herdrukte prozatraktaten – duizenden bladzijden! – lijkt
zelfs dat van vader Cats te hebben geëvenaard. Op voorstel van de dichtende
theoloog Herman Witsius werd hem aan de Utrechtse universiteit, hét centrum van de vroomheidsbeweging, zelfs een eredoctoraat verleend. Van een
terugtrekking uit de wereld was bij hem geen sprake en hij beperkte zich
geenszins tot de bevordering van de vrome geloofspraktijk: polemiek en dogmatische geloofsverdediging tekenden zijn belangrijkste publicistische activiteit. Hij aarzelde bovendien niet om zich met publieke wereldse zaken te bemoeien. Zo kon een Rotterdamse voorstelling van Vondels Palamedes (1662)
bij hem geen genade vinden. Zoals de meesten van zijn collega’s was hij tijdens
de stadhouderloze tijd een overtuigde Oranje-aanhanger gebleven, en een
verheerlijking van Oldenbarnevelt achtte hij meer dan ongepast. De affaire
leidde tot een heus incident. Wie het stuk ging bekijken, werd door de Rotterdamse kerkenraad van het avondmaal uitgesloten. Ridderus ging bovendien
vanaf zijn kansel heftig in op de zaak en pleitte aan de hand van bijbelse voorbeelden zelfs voor de terugkeer van de Oranjes. Gods wil was dat! Hij werd in
Den Haag aangeklaagd en kreeg pas zijn traktement terug, nadat hij zijn diep
leedwezen over zijn ‘ongepast’ gedrag had uitgedrukt.
Als promotor van de Nadere Reformatie was Ridderus begonnen met de
publicatie van een uitvoerige samenvatting van de geschriften van Willem
Teellinck, De mensche Godts (1656). Met veel van zijn medestanders zag hij in
de Zeeuw de vader van de beweging en, via een voor de hand liggende gastro-

nomische zinspeling op diens naam (‘teling’, taling = wilde eend) zag hij in hem
het voorbeeld van toegankelijk en gedragsversterkend geloofsonderricht. Het
gelovig volk was
jeugdigh en sterck geworden door de smaeck van het Zeeuwsche Teellinghtje

en
een ghemeyn Teellinghtje soo wel smaeckt ende voedt als een Hoofsche Patrys
of Fasiant.
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Levensnabijheid en leesbaarheid probeerde Ridderus in zijn boeken vooral te
bereiken via de techniek van de samenspraak. Zoals bijvoorbeeld blijkt uit zijn
vaak herdrukte welstervenskunst Historisch sterf-huys (1665), lardeerde hij
deze dialogen met talloze histories en anekdoten over dood en ziekte. In de
driedelige Tafel des Heeren (1660-1666) is de voorbereiding op het avondmaal
het thema. Het boek bestaat uit tweeënveertig gesprekken tussen Lazarus en
zijn zusters Maria en Martha – weer een gezinssituatie – waarbij de nadruk
valt op de gemoedstoestand en de leefwijze die vereist zijn om aan het avondmaal deel te nemen. De realistische en luchtige uitspraken en de scherpe vragen
en commentaren van de minder tot vroomheid genegen Martha in het eerste
deel – ‘straetpraetjes’ in een ‘Stijl’ die ‘zedigheid’ miste – heeft Ridderus naderhand verdedigd. De kijfscènes tussen de zussen hadden blijkbaar verwarring
gesticht. De predikant wees op de natuurgetrouwheid van zijn dialogen – dus
eigenlijk op het decorum – en liet in de volgende delen Martha, naarmate ze
tot inzicht kwam, bedaarder en deftiger spreken. Met deze dialogen waarin de
gesprekspartners ook via hun taal en stijl werden gekarakteriseerd, lijkt
Ridderus verrassenderwijs een Noordelijke pendant van Boetius a Bolswert en
de manier waarop deze zijn zusterpaar aan het woord had gelaten in Duyfkens
ende Willemynkens Pelgrimagie (zie p. 486). Over het algemeen was de populariserende gemeenzaamheid van de katholieke stichtelijke literatuur echter
aan de strenge predikanten van de Nadere Reformatie niet besteed.
Wie ook nauw en concreet voeling hield met zijn gemeente, was de hier al
vaker genoemde Willem Sluiter (1627-1673), predikant in het excentrisch gelegen
Eibergen (Gelderland), ‘een van de slagvaardigste lieddichters van het vroomheidsoffensief van de Nadere Reformatie’. Vooral zijn uitgesproken aandacht
voor de gebruiksmogelijkheden van het lied wettigt ten volle deze typering. In
zijn derde bundel, Vreugd- en liefdesangen (1671), beschrijft hij niet zonder
enige zelfvoldoening een avondwandeling in het dorp:

Maer hoe vrolijck zijn mijn gangen,
Als ik, laet in d’avond-stond,
Langs de straet, soo menig mond,
Tot Gods lof, mijn eygen Sangen
Uyt veel huysen galmen hoor!
’t Raekt mijn herte door en door.
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Tevredenheid over een geslaagde opdracht! Sluiter had die in 1661 aangevangen met het liedboek Psalmen, lofzangen ende geestelycke liedekens, in 1670 gevolgd door de Eybergsche sang-lust; de Vreugd-en liefdesangen van een jaar later
waren bestemd voor de buurtschappen van zijn gemeente. Postuum kwamen
nog twee bundels met niet eerder gedrukte liederen op de markt. Het gevolg
was een in allerlei drukcombinaties langdurig verkoopsucces, via drukkerijen
in Delft, Rotterdam en Amsterdam. Drukkers raakten zelfs slaags om het alleenrecht te verkrijgen over Sluiters dichterlijke nalatenschap van ongeveer
360 liederen. En het ging om goedkope uitgaven. Alleen de debuutbundel was
een luxueus boek geweest: een kwarto met een bijzondere voorplaat, vele
lofdichten en een tweestemmige muzieknotatie. Deze uitgave was het werk
van de Deventer drukker Jan Colomp, die tien jaar eerder ook het liedboek
van Waningh zo duur had aangekleed. Naast liederen schreef Sluiter berijmingen van bijbelboeken en gedichten over het buitenleven, gedichten
met betrekking tot het katholicisme, onder meer een lofzang op Maria, en de
voorbereiding op de dood. Het levenseinde kreeg in de literatuur van de
Nadere Reformatie overigens bijzonder veel aandacht in de zogenaamde euthanasia-geschriften, waarin zowel – in de lange traditie van de christelijke ars
moriendi – de leer van het wel sterven werd uiteengezet als stichtelijke beschrijvingen werden gegeven van de laatste uren van vromen. De Doots-echtscheydinge, die Sluiter naar aanleiding van het overlijden van zijn vierentwintigjarige vrouw schreef, brengt van deze traditie een opmerkelijke vertolking in
dicht. Samen met tien ‘Sterf-gesangen’ werd het meer dan zeshonderd verzen
tellende gedicht uitgegeven door de Delftse dominee Arnold Bornius (1677; de
eerste druk van 1667-1668 is nooit teruggevonden). De dichter weet er, in een
eenvoudige en op het gemoed werkende dichtstijl, stichtelijke vroomheid te
combineren met de vereisten van het funeraire genre: rouwen, troosten en
loven.
Sluiter heeft de liedkunst met een zeer grote pastorale overtuiging beoefend:
hij deelde gul zijn bundels uit in zijn gemeente en gaf allerlei aanwijzingen
voor het zingen. En dat wilde hij vooral ook graag buiten het kerkgebouw horen.
Dat betekende eigenlijk overal. Deze ijver steunde op een sterk geloof in de
geestelijke uitwerkingen van de zang en de veelzijdige aanwendbaarheid ervan.
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De bundels bevatten liederen voor alle leeftijden, voor alle categorieën mensen
en levensomstandigheden, voor elk moment, voor elk gevoel, voor elke behoefte, voor individuen en voor groepen. Aan de zang schreef hij effecten toe –
en dat bracht hij in de teksten zelf geregeld ter sprake – van groepsverbondenheid, van weerbaarheid tegen het kwaad, van helende verlichting en verkwikking. Vermaningen en adviezen wisselen af met de uiting van gevoelens in de
ik-vorm, maar steeds met didactische bedoelingen. Die bestaan erin het zondebesef te ontwikkelen dat tot bekering moet leiden.
Als een niet onbegaafd dichter en gestudeerd man stond Willem Sluiter,
conform de spiritualiteit van de Nadere Reformatie, geheel ten dienste van
zijn eenvoudige gemeente. Hij nam bewust afstand van literaire aanstellerigheid en van de hoogdravende poëzie ‘die bijna geen mensch verstaen en kan,
’t welk ik overlate den Poëten, welker voornaemste oogmerk is den leeser in verwondering te brengen over haere meer dan gemeene dicht-konst’. Zijn op dat
punt geheel anders ingestelde oude Utrechtse studievriend Vollenhove, die in
het voorwerk van Sluiters debuutbundel van 1661 diens dichtstijl als eenvoudig
en zijn werk als ‘Bybel-Poësy’ had geprezen, kreeg in de daar eveneens afgedrukte
berijmde ‘antwoord-brief ’ te horen ‘dat in Gods heil’ge Boeken / Geen woorden pronk [...] is te soecken’. Maar aan Vollenhoves oordelen over zijn werk is
Sluiter steeds waarde blijven hechten.
Alle gelegenheden – een reisje, een maaltijd, een slapeloze nacht, de oogst –
konden voor Sluiter aanleiding zijn tot een vroom lied. Deze invalshoek zou in
de literatuur van de Nadere Reformatie als een vorm van religieuze levens- en
natuurbenadering vooral tot uitdrukking komen in de praktijk van de gelegenheidsmeditatie.
De beschouwing van natuur en leven: geestelijke overdenkingen
De Engelse puriteinse auteur die op deze meer literaire uitingen van de Nadere
Reformatie een beslissende invloed heeft uitgeoefend, is Joseph Hall, vooral
met zijn Occasional meditations. Door toedoen van zijn zoon was de reeks
vanaf 1635 volledig beschikbaar in het Engels en in een Latijnse vertaling. Ze
bestaat uit korte prozaoverwegingen, vrome invallen die telkens uitgaan van
een concrete ervaring of voorval, waaraan een geestelijk inzicht of gevoel
wordt gekoppeld. Een soort geestelijke oefening dus die sterk aan de denkwijze
van het emblema herinnert, maar daarvan ook weer verschilt door haar gelegenheidskarakter, concreetheid en individualiteit. De verschuiving van een universele, op controleerbare analogieën gegrondveste les naar een individuele en
persoonlijk gekleurde overpeinzing is duidelijk. Vrijwel steeds vormt een individuele zintuiglijke impressie het uitgangspunt: het geblaf van een hond, de
geur van een roos, het gesis van een gloeiend ijzer in het koelwater, een vogel-

Vrienden, en Landsgenoten, ghy siet hoe gemeensaem ick met u-lieden ben
geworden, de wijl ick aen de selve [d.i. aan u] mijn invallen, ja schielijcke gedachten
deelachtich make, niet wetende wat invallende gedachten ghy op dese mijn
invallende gedachten sult mogen hebben.

Vooral in de aan zijn acht kleindochters en zijn huishoudster opgedragen Hofgedachten – maar de bundel is geen specifiek vrouwenboek – zijn de invallen
kijkoefeningen van een in de ik-vorm sprekend ‘innigh herte’ geworden, overpeinzingen in dienst van de innerlijke doorwerking van het geloof, niet zelden
uitlopend in tot God gerichte verzuchtingen. Maar vaak ook blijft de didactische emblematicus aan het woord, belerend en vermanend, ingaand op moraalfilosofische thema’s van algemenere aard. De piëtist in Cats werd in deze
jaren overigens in al zijn nieuwe werken zeer zichtbaar, onder meer in zijn tussen 1657-1659 geschreven, maar pas in 1700 gedrukte autobiografie in dichtvorm, nu opgedragen aan al de veertien kleinkinderen, ook de jongens. In dit
Twee-en-tachtigjarig leven, bestaande uit bijna 3500 verzen, gaat het levensverhaal, vanaf het moment dat het ongeveer halverwege het ‘nu’ bereikt, over
in vrome beschouwingen, doorkruist door stichtelijke dagboekachtige notities
en gebeden; de vaak aangesproken lezer is nu Cats’ eigen ‘lieve ziel’. Ook in
Ouderdom, buyten-leven (1655) wordt de buitenlevenliteratuur verstrengeld
met een diep doorleefd religieus vergankelijkheidsbesef. In dit als hofdicht beschouwd dichtwerk is de tuin niet langer een humanistisch recreatieoord voor
converserende vrienden, maar een plaats voor eenzame meditatie, een ruimte
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tje dat in de schoorsteen is gesukkeld. Voor de aanhangers van de Nadere
Reformatie, met hun wens om het leven in al zijn aspecten te heiligen, was deze
meditatievorm bijzonder waardevol. In de stichtelijk-religieuze poëzie voerde
de occasional meditation zelfs tot het ontstaan van een nieuw klein dichtgenre
dat overigens ook in andere gezindten geliefd zou worden: de poëzie van de
‘invallen op voorvallen’.
De dichter die meteen met deze tekstsoort wordt verbonden, is de bejaarde
staatsman in ruste Jacob Cats, aanhanger van de Nadere Reformatie, in wiens
woning overigens elke middag aan tafel uit de werken van Hall werd voorgelezen.
Van zijn nieuwe ‘Sorghvlietse’ werken die J.J. Schipper lanceerde (zie p. 519),
verschenen de Invallende gedachten op voorvallende gelegentheden in 1655 alsook de Hofgedachten, dat is invallen by gelegentheyt, of op ’t gesichte van boomen,
planten, bloemen, kruyden. In de inleiding op het eerste werk, waarin hij onder meer met bewondering naar de ‘Godtsalighe’ Hall verwijst, beklemtoont
de dichter in een soort bescheidenheidsformule het intieme en subjectieve aspect van zijn invallen:

om al de schoonheid en rijkdom van het aardse in zijn juiste perspectief te
plaatsen: dat van de Schepper, de vergankelijkheid en de eindbestemming van
de mens (zie p. 610). De overgang van emblematische wereldduiding naar een
door de waarneming van natuur en samenleving verwekte, persoonlijk gekleurde vanitaslyriek viel overigens al in de jaren veertig in Cats’ Doot-kiste
voor de levendige waar te nemen.
Cats was overigens niet de eerste en ook niet de enige die Halls meditaties tot
invallenpoëzie maakte. Dat gebeurde, zoals gezegd, al in Cornelis Udemans’
De waekende oog (1643), waar de vrome overdenkingen van de Engelsman, met
een verwijzing naar Cats, als een soort emblemen werden aangebracht (zie
p. 327). En ook de berijmde wijsheden in Van Oosterwycks De christelycke
Seneca (1657) gaan terug op de Occasional meditations.
De invloed van Hall reikte bovendien verder dan tot het milieu van de nader
gereformeerden. Uit het doopsgezinde milieu stamt het Bloemtuyntje, bestaende in innerlycke bedenckinghen, gelyckennissen, ofte exempelen; mitsgaders eenige
sang-rymen (1660) van de twintigjarige Jan Claesz. Schaep, bijgenaamd de
Wormerveerse Cats. De dichter had lang een stevige kring van bewonderaars.
De bundel werd in de zeventiende eeuw driemaal in Amsterdam herdrukt,
met toevoegingen van nieuwe meditaties en liederen, onder meer van de vader
van de dichter. Bloemtuyntje is een combinatie van een vroom liedboek en een
tachtigtal gelegenheidsmeditaties, die in 1671 tot 110 werden uitgebreid. Slechts
een dozijn ervan was geïllustreerd, maar nog in 1724 werd een vijfde uitgave
gelanceerd met een uitbreiding van het aantal platen. Behandelt Schaep de realistische, vaak in het boerenleven gesitueerde voorvallen in een onvervalst catsiaanse stijl, tot een verinnerlijking van de les via een gebed van de ziel komt
het niet. Hij richt zich in het bijzonder tot de onbezonnen jeugd of de zondige
mens in het algemeen. Volledig opgeslorpt door de emblematiek – door middel

Emblemataprenten van Arnold
Houbraken naar meditaties in Frans
van Hoogstratens De schoole der wereld
(1682); een student die zich heeft
verhangen, een laantje en een ruïne.

D E L I T E R AT U U R VA N C I R C A 1 6 5 0 T O T C I R C A 1 6 7 0

van opschriften én platen (van Arnold Houbraken) én bijschriften – werden
Halls invallen in de versbewerking van de boekhandelaar, dichter en vertaler
Frans van Hoogstraten. De schoole der wereld (Dordrecht 1682) is opgedragen
aan de nagedachtenis van Cats. Ook Van Hoogstraten was doopsgezind en behoorde, net als zijn zoon David, tot de verdraagzame kring van Dullaert en
Oudaan. Een vroeger embleemboek van zijn hand, Het voorhof der ziele (1668),
geïllustreerd door Romein de Hooghe, was eveneens al een pleidooi om de
blik in dit bestaan steeds op het eeuwige te richten en de wereld te ontvluchten. Vele van de emblemen lijken er als anekdoten ter overweging aangeboden
te worden, maar de zingevende uitwerking is noch meditatief, noch persoonlijk. Hun bron is vaak de Spaanse franciscaan Diego de Estella, een van de vele
katholieke auteurs die de ruimdenkende Van Hoogstraten in het Nederlands
heeft vertaald.
Veel minder didactisch geënsceneerde, maar sterk van persoonlijke ervaringen doordrongen meditaties, waarbij het voorval en de daardoor opgeroepen
gevoelens en overpeinzingen in sommige gevallen zelfs tot een soort stemmingspoëzie avant la lettre samensmelten, biedt een kleine cyclus van vijftien gedichten op een boottocht door de predikant Jodocus van Lodenstein, Eenige
invallen, voorgecomen op eene reyse van Sluys in Vlaanderen, na Holland en
wederom in ’t jaar 1651. Hij verscheen pas voor het eerst in Uyt-spanninghen
(1676), de oudste uitgave van Lodensteins liederen en gedichten, waarvan de
derde afdeling geheel bestaat uit een reeks van niet minder dan vijftig Stigtelijcke invallen op verscheydene voorvallen. Invallenpoëzie dook overigens wel
meer op in reisnotities. Ze activeerde het correcte reisgedrag, dat gericht moest
zijn op scherpe waarneming en wijze beschouwing: het trekken van nuttige
lessen en de verdieping van de eigen christelijke waardebeleving. Niet alleen
bij Lodenstein heeft deze houding geleid tot een geciseleerde beschrijvings-
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kunst. In zijn reisjournaal (1652-1655) doet de Haarlemse schilder-dichter
Vincent Laurensz. van der Vinne een beroep op de muze (‘myn lustvrou’) om
uit het zien van een tegen de stroom in varende aak bij Basel profijtelijke lering
te trekken:
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’t Aaenmercken van die aeck, die ginder tegens-stroom
soo traeghjes en soo loom
op komt, of schoon het volck met stueren, douwen, roeijen
seer vlijtich haer bemoeijen,
en soo sij sitten stil, seer snel en inder ijl
(gelijck een vlugghe pijl)
door kracht des strooms te rugh geset en voort gedreven,
doen mijn gedachten sweven
of daer of nut of heijl oock uijt te trecken was.

Het antwoord luidt dat een christen in de beoefening van de deugd nooit mag
stilzitten.
Luisteren naar de ziel: bevindelijkheid
Niet alleen de verinnerlijking van de ervaringen met de buitenwereld, maar
ook de innige omgang van de ziel met God, die de medegelovigen als bemoediging worden voorgehouden, zijn in de poëzie van de Nadere Reformatie een
geliefd thema geworden. Aan het woord is de ziel. Haar bekering, haar wedervaren en haar geestelijke opgang werden onder de dichtende beoefenaars der
godzaligheid gaandeweg een veel belangrijker gegeven dan de religieuze omvorming of de bekamping van de boze wereld. De vlucht uit deze wereld betekende echter allerminst een wereldvreemdheid op literair gebied. Predikanten
als Lodenstein, Montanus, Sluiter en Witsius beoefenden een brede waaier van
poëzievormen en waren goed thuis in de literaire cultuur. Alleen de mythologie werd afgewezen. En het plezier in poëtische vaardigheid bleef volledig
aan hun religieuze intenties ondergeschikt.
Niet ten onrechte heeft men de ‘zielenzang’ of ‘zielenzucht’ – beide termen
worden door de dichters zelf gebruikt – als het meest typerende genre van de
poëzie van de bevindelijkheid beschouwd. Net als de Nadere Reformatie zelf
lijkt de dichtsoort Zeeuwse wortels te hebben. Een grote verspreiding kende
het lied ‘Wanhoops-worstelinghe’ (1627) van dominee Nicolaes Antonisz. van
der Deliën, die al met een gedicht in de trant van Cats’ ‘Harders-liedt’ aan de
Zeeusche nachtegael had meegewerkt. Zielenzuchten zijn – meestal – op psalmmelodieën gezette gedichten, die men kon zingen of lezen en waarin de hunkering van de ziel naar God, wanhopige klachten over diepe verlatenheid, of

worstelingen om vrede, genade en inzicht in de eigen zielsgesteltenis de boventoon voeren en op deze wijze een model bieden voor een uitweg uit het
godsgemis:
Is’er noch, o groot Ontfarmer,
Is’er voor een nare karmer,
Voor een schreyer noch gehoor?
Is er noch een open oor?
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Deze verzen vormen de inzet van de ‘Zielezucht van een verlegen [zwak,
machteloos] christen’, een zang die een hoge populariteit bereikte. Het lange
gedicht – zesenvijftig achtregelige trocheïsche strofen – stamt uit de Pracktycke
des christendoms (1665) van de jonge Noord-Hollandse predikant Herman
Witsius, zoon van de vrome en succesvolle lieddichtende Enkhuizer burgemeester Claes Jacobsz. Wits. Hij zou later hoogleraar in de theologie worden in
Franeker, Utrecht en Leiden. Witsius beschikte over een grote literaire bagage:
hij was vertrouwd met het werk van Hooft, Camphuysen – een dichter vol pit
en kracht, vond hij –, De Brune en vooral Huygens. De ‘Zielezucht’ vertoont
onmiskenbaar huygensiaanse trekken, die niet alleen in ontleningen zichtbaar
worden. Als aankomend predikant raakte Witsius nauw bevriend met zijn collega Willem Saldenus, een bekend tegenstander van de schouwburg en de komische recreatiecultuur. Deze dichtte naar aanleiding van Witsius’ gedicht eveneens een in bevindelijke kringen zeer gewaardeerde Lof der geestelijke zielezuchten,
waarin hij zich kort op de heilzame effecten van het genre bezon. En toen
Witsius in Goes stond, had hij daar als collega de lieddichter Nicolaus Barentzonius, op zijn beurt auteur van een 440 verzen tellende zielenzucht, Den swacken adem-tocht van een aemechtige ziele in hare geestelijcke flauten, die al in
1650 was gepubliceerd. Hierna zou dit gedicht nog vaak gedrukt worden, onder
meer als aanhangsel van de Edesche verlustingen (Utrecht 1677) van Joannes
Cloeck, een bundel geestelijke gezelschapsliederen die achtmaal werd heruitgegeven. Zielenzangen werden vaak gebruikt als voorbereiding op het avondmaal. Ook buiten het bevindelijke milieu leefde dat, getuige de Innerlycke zieltochten op ’t H. avontmaal (1673) van de Amsterdamse boekverkoper en drukker
Hieronymus Sweerts, die we al als deelnemer aan het collectief project over
’t Gebedt onzes Heeren hebben leren kennen (zie p. 574).
Tussen de dichtende bevindelijke predikanten bestonden vele contacten,
die zij graag in onderlinge citaten zichtbaar maakten. Enkele uitgevers legden
in de jaren zeventig bijzondere ijver aan de dag om poëzie van de Nadere Reformatie in auteursuitgaven en bloemlezingen of verzamelbundels te verspreiden.
In Amsterdam bijvoorbeeld was dat Johannes Boekholt, zoon van de meer
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wereldlijk georiënteerde Baltes (zie p. 633), en zelf dichter van bevindelijke
liedbundels, zoals Zielsklachten (1679) en Uytspanningen (1688); in Utrecht was
het Lodensteins uitgever Willem Clerck. In 1677 bracht deze naast de voornoemde Edesche verlustingen van Cloeck een verzameling Dicht-kundige zielezangen uit, waarvan de kern wordt gevormd door de liederen van de jonggestorven theologiestudent Philip van Sorgen. In Rotterdam zou Reinier van
Doesburg op zijn beurt een fonds aanleggen dat duidelijk functioneerde
binnen het kader van de Nadere Reformatie. Uitgevers met deze belangstelling
werkten overigens vaak samen, terwijl ze tevens veel investeerden in het drukken van vertalingen van de belangrijke schrijvers van het Engelse puritanisme.
Hét milieu van de dicht- en liedcultuur van de bevindelijkheid waren de
gezelschappen of ‘conventiculen’. In deze laatste, voor tijdgenoten negatief
klinkende benaming – ze zou de herinnering hebben opgewekt aan de wijze
waarop de heidenen de verboden samenkomsten van de christenen noemden
– is iets te horen van de argwaan waarmee de gereformeerde kerk en de overheid deze samenscholingen van gedreven gelovigen gedoogden. Men vreesde
voor ketterij, geroddel en de onheilzaam geachte samenkomst van mannen en
vrouwen van verschillend maatschappelijk niveau. Al langer was in de volkskerk een behoefte gegroeid aan kleinere gemeenschappen waar innige christenen, vaak onder leiding van een predikant, hun geloof dieper wilden beleven
en elkaar wilden stichten door in gebed, gesprek en zang hun ervaringen te delen. Deze groepsvorming valt niet samen met die van de zogenaamde collegianten. Dat waren gelijkgezinden die, met stevige kritiek op de officiële kerk
en grote tolerantie in geloofszaken, hun eigen vrije geloofsopvattingen bespraken en beleden, zoals dat bijvoorbeeld in de kring van Oudaan het geval
was.
Grote verdedigers van het conventikel waren onder meer de dichtende predikanten Willem Saldenus, Herman Witsius, de Amsterdamse ziekenbezoeker
Hendrik Uilenbroek, auteur van een bewogen bundel Christelyke gezangen ter
opwekking van de geestelijke hartstochten (wellicht 1666) en David Montanus, zelf organisator van bijeenkomsten. In het voorwoord van zijn liedboek
Stemme des gejuygs (Vlissingen 1672) geeft hij een opsomming van de conventikelactiviteiten:
t’samenspreeken, lesen des Woords, herhalen der Predicatien, uytstortingen der
gebeden, zingen van Psalmen, Lof-zangen en geestelijcke Liedekens en zoo voorts
tot opscherpinge der liefde en goede Wercken.

Montanus was werkzaam in Sluis, het Zeeuws-Vlaamse stadje waar zo veel predikant-dichters hebben gestaan: Nicolaus Barentzonius, Adrianus Cocquius,

Jacobus Koelman en tussen 1650 en 1653 de in alle opzichten belangrijkste conventikeldichter Jodocus van Lodenstein.
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Mystieke accenten
Jodocus van Lodenstein (1620-1677) stamde uit een Delfts patriciërsgezin en
genoot een zorgvuldige opvoeding. Vanuit een diepe overtuiging koos hij voor
het predikantenambt. Hij studeerde bij Voetius in Utrecht, het bolwerk van de
gereformeerde rechtzinnigheid, en daarna nog een paar jaar oosterse talen in
Franeker. Hij was literair en muzikaal zeer onderlegd. Zoals uit zijn liederen
en gedichten blijkt, waren Hooft, Cats, Vondel en vooral Huygens voor hem
belangrijke inspirerende voorbeelden, getuige de zinspelingen en citaten, de
stijl en strofevormen, de tekstnavolgingen en contrafacten, zoals van Hoofts
‘Het vinniche stralen van de Son’ of Vondels ‘Kinder-lijck’. Dichten was voor
hem een geliefde bezigheid, gewoonlijk op zondag na de preek. Vandaar ook
dat hij aan zijn eerste en enige liedboek, dat hij pas laat publiceerde, de bescheiden titel Uytspanningen gaf: vormen van ontspanning. In het literaire
leven van zijn tijd speelde hij absoluut geen rol, in de verbale en muzikale cultuur van de bevindelijke gereformeerde milieus in en rond de conventikels des
te meer. Tot op heden wordt hij in kleine kring nog gelezen en gekoesterd als
een van de ‘oudvaders’.
Als predikant in Utrecht, de standplaats die hij vanaf 1653 tot aan zijn dood
heeft ingenomen, leidde Lodenstein ondanks zijn welstand een zeer streng ascetisch leven, wat hem al tijdens zijn leven bij verschillende gezindten, ook de
katholieken, een faam van heiligheid gaf. Boete, bekering en ernstige levenswandel waren het leidmotief van zijn preken en later zou de term ‘ernstigen’
zelfs een benaming vormen voor predikanten die zijn lijn voortzetten. Zijn
eveneens laat verschenen hoofdwerk, de Beschouwinge van Zion (1674-1677),
bestaande uit samenspraken in proza, is in zijn geheel een kritische analyse
van het gereformeerde christendom, dat hersteld en gezuiverd moet worden
naar de aanvankelijke gestalte van het christendom der eerste eeuwen. Vandaar ook dat hij het verdwijnen van de biecht, het zingen van de getijden en
het kloosterwezen heeft betreurd.
Liederen en leesverzen uit Uytspanningen (1676) – de laatste werden in latere
drukken steeds meer van melodieën voorzien – hebben waarschijnlijk al vroeger een beperkte verspreiding in handschrift gekend. De door Willem Clerck
met muzieknotatie uitgegeven bundel had, ondanks zijn slordigheid en zijn
verbale en muzikale moeilijkheidsgraad, succes: al in 1679 bracht de uitgever een
voor de productie en het publiek goedkope editie zonder muziek uit; in 1681
en 1682 volgden een derde en vierde druk met zijn Amsterdamse kompaan
voor de zaak van de Nadere Reformatie, Johannes Boekholt (zie p. 865). Vóór
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1780 werd Uytspanningen zeker twintigmaal herdrukt. Lodenstein bediende
zich, in navolging van zijn Utrechtse voorganger in de lieddichtkunst dominee
Busschoff (zie p.472), zonder terughoudendheid voor zijn liedteksten van wereldlijke melodieën; slechts op aanraden van enkele vrienden heeft hij, nog
voor de bundel de drukpers bereikte, enkele van deze wijzen teruggetrokken.
In zijn statige woning met grote tuin, gelegen buiten de stadswallen, ontving Lodenstein elke vrijdagavond zijn intimi. Al vroeg bepleitte hij het belang
van de ‘by-een-komsten der christenen’, waarop de ‘sang-const’ een grote plaats
moest innemen. Zij vormden de fysieke en geestelijke ruimte voor de gemeenschap van herborenen, die zich los van de wereld op hun omgang met het hemelse concentreerden, of zoals het in het spreekwoordelijk geworden beginvers
van het lied ‘Heerlijckheyds loff ’ (1665) luidt:
Hoog! om hoog! mijn siel, na boven! Hier beneden is het niet.

De uitgave van zijn liederen alsmede zijn visie op het zingen en de lieddichtkunst plaatste Lodenstein in het voorwoord van Uytspanningen onder meer
via een aantal praktische regels dan ook geheel in het teken van zulke conventikels. Gaandeweg was hij meer en meer overtuigd geraakt van de stichtende
en zelfs vervoerende werking van de ‘Dicht- en Sang-konst’. Het zingen bracht
niet alleen de emoties op gang en liet het woord tot het hart doordringen,
maar stimuleerde de wil, de onderlinge bemoedigende communicatie over het
geloof en de eigen geestelijke ervaringen om zo de relatie met God dieper te
beleven en ‘precys’ te ‘wandelen’. Opvallend is ook Lodensteins maatschappelijke benadering van de gezelschappen: men kan er vrienden of een echtgenoot
leren kennen en dienstpersoneel vinden of werk.
De liederen in Uytspanningen gaan uit van een bijbelvers of bijbelpassage,
een geloofswaarheid, een gebeurtenis of persoonlijke ervaring en de noodzaak
tot boetedoening. Dat komt in de vierdeling van de bundel duidelijk tot uiting.
Maar centraal staat steeds de verhouding met Jezus. En de beleving daarvan
kan zowel leiden tot vreugde en verrukking, wanneer hij nabij wordt gevoeld en
gemeenzaamheid met hem wordt ervaren, als tot een diepdoorleefde verlatenheid. Een mystieke dimensie dus. Gebruikt wordt Gods taal, de tale Kanaäns.
Maar mede door de benadrukking van de ervaringen met God grijpt de dichter ook graag naar het bijzondere taalgebruik dat deze belevingen vertolkt. De
bruidsmystiek van het Hooglied, de Navolging van Christus, Tauler en de middeleeuwse vernietingsmystiek, die toen ook in de literatuuur van de katholieke
contrareformatie sterk werden gewaardeerd (zie p.479), hebben zowel in Lodensteins prozageschriften als in zijn liederen vele sporen nagelaten.
Het ziet ernaar uit dat conflicten die in de jaren 1659-1660, onder meer over

Verbastert Christendom! waer is u eerste luijster?

Het gedicht gaf ze de welsprekende titel ‘Over het droevig verval der christenen’.
Ze liet het, net als de meeste andere van haar Nederlandse verzen, nooit drukken.
Vier jaar later gaf ze alles op om volgelinge te worden van de dissidente Waalse
predikant Jean de Labadie en zijn groepje ‘uitverkorenen’ (zie p. 853).
Ook het godsdienstig leven van predikant Petrus Serrarius (1600-1669) zou
zich vanaf de jaren dertig buiten het kader van de officiële kerk ontwikkelen.
Hij ging verkeren in de kring van stille gelovigen, weg van het institutionele
christendom, en werd een centrale figuur in kringen die de mystiek gunstig
gezind waren. Als chiliast nam hij deel aan de bijeenkomsten van de collegianten, vol verwachtingen over het herstel van de ware kerk. Zijn denkbeelden
werden onmiskenbaar gevoed door de middeleeuwse mystieke literatuur, in
het bijzonder Tauler, van wie hij de geschriften vertaalde, maar ook door contemporaine mystici als de Duitser Jacob Böhme, van wie de in Duitsland verboden werken te Amsterdam in het Duits, het Latijn en het Nederlands werden
gedrukt (zie p. 855). Zelf publiceerde Serrarius in 1653 een verregaande dichtbewerking van Herman Hugo’s emblematabundel Pia desideria (zie p. 485): de
Goddelycke aandachten ofte vlammende begeerten eens boetvaerdige, geheiligd
en lief-rycke ziele. Hij schetst er in een smachtende en zoete toon de opgang
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de aanwending van kerkelijke goederen, tussen de Utrechtse predikanten en
het burgerlijk bestuur van de stad waren ontstaan en die zelfs tot de verbanning van enkele geestelijken hadden geleid, Lodenstein tot pessimisme over de
verwezenlijking van een naar Gods wil ingerichte samenleving hebben gebracht. De Overdenkingen die hij in deze jaren neerschreef – ze kenden alleen
een handschriftelijke verspreiding – laten al de kiem zien van het nieuw ideaal
van uit de wereld teruggetrokken christenen die, in de conventikels, met elkaar
een meer individualistische vorm van christen-zijn wensen te delen. Uit veel
teksten van de latere Lodenstein blijkt een soort innerlijke distantie van zijn
kerk, die hij toch nooit heeft willen verlaten.
Ook bij andere aanhangers van de Nadere Reformatie klonk deze distantie
steeds luider. Sommigen gingen hun eigen weg, zonder zich nog veel zorgen te
maken over hun band met de kerk. Wat deze ‘stiefkinderen van het christendom’ vaak wél met elkaar verbond, was hun grote belangstelling voor de mystiek.
Zo was Lodensteins geleerde stads- en geestesgenote Anna Maria van Schurman steeds meer het leven van een naar binnen gekeerde, onwereldse vrome
gaan leiden. In een van haar weinige Nederlandse gedichten, in 1665 geschreven
naar aanleiding van een familiebezoek in Friesland, beklaagde zij zich fel over
het verval van de kerk:

van de christen naar de mystieke eenwoding met God. Vier jaar later werd een
eerste herdruk bezorgd door Christoffel, de oudste broer van Jan Luyken, in
wiens eerste religieuze bundel Jesus en de ziel (1678) het boekje zijn sporen
heeft nagelaten. Een Duitse vertaling van de Goddelycke aandachten verscheen in 1661 onder de titel Emblemata sacra. Zij was van de hand van de
vooraanstaande mystieke theoloog Christian Hoburg.
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Literatuur van en voor katholieken
Tussen 1650 en 1670 bleef het beeld van de katholieke literatuur in grote lijnen
ongewijzigd. Verloor met de Vrede van Munster de polemische literatuur haar
politieke functie, in zaken van godsdienst gaf ze in het Zuiden weinig of niets
van haar scherpte prijs: de angst voor het gevaar van ketters die de grens overstaken en hun bijbels was nog steeds groot. Maar de nadruk van het religieuze
literaire bedrijf viel toch vooral op de verkondiging en de verdieping van het
geloofsleven.
Begijnhoven en vrouwenkloosters bleven haarden van mystiek. Meer en meer
ging dat zich uiten in een door mannelijke geestelijke leiders aangewakkerde
autobiografische schriftuur. Deze bezat niet alleen een exemplaire getuigeniswaarde, maar vergemakkelijkte ook de doctrinaire controle. In het beste geval
kenden zulke teksten overigens maar een zeer beperkte en afgeschermde verspreiding in handschrift. Tot het drukken ervan ging men – met wervende bedoelingen – pas over nadat de betrokkenen waren overleden, met name in de
laatste drie decennia van de eeuw (zie p. 822).
Het onderhoudende, moraliserende en met dicht en plaat gelardeerde proza van Poirters’ Masker werd vlijtig nagevolgd en aangepast, naar gelang van
het geslacht en de staat van het beoogde publiek. Met grote regelmaat bleven
uit de kringen van de clerus en de kloosterorden nieuwe liedboeken op de markt
komen, die in aantal de herdrukken van oudere bundels ruim overstegen.
Opvallend daarbij was het grote aandeel van pastoors en missionarissen,
werkzaam in de zogenaamde Hollandse zending. Bijna de helft van de uit deze
periode bekende titels – heruitgaven inbegrepen gaat het om een veertigtal
bundels – stamt uit de Republiek, al verschenen ze nogal eens met een fictief
Antwerps drukkersadres, vaak door toedoen van de Amsterdamse uitgever
Philips van Eyck, die in de Scheldestad goede connecties had. En in die groep
vormden, als auteurs, autochtone Hollandse clerici de meerderheid. Het voorbeeld van Stalpart werkte kennelijk zeer aanstekelijk.
Liedboeken uit het Noorden
De nieuwe titels volgden de bestaande trends. Ze leverden op bestaande melodieën gedichte liederen, vooral over de dagen van het kerkelijk jaar, waarbij

Gheluckigh alsoo langh sy ’s Coninghs scepter eerden,
Eer sy aen ’t Roomsch gheloof den ruggh herdtnekkigh keerden.

De bundels richtten zich de facto evenwel in de eerste plaats tot de trouw gebleven of heroverde katholieke gemeenschappen, zoals de Nederlantsche weergalm van Victor a Campis, een schuilnaam voor de Brugse pater Frans Myleman,
werkzaam in de Groningse Ommelanden. Zijn liederen werden verzameld
door de Groningse boekverkoper Hendrik van Hoorndyck, die ook de voorrede
ondertekende. Aan de opzet van Rosant herinnerde dan weer de Evangelische
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naast de grote liturgische feesten vooral de heiligen en Maria aandacht kregen.
Beide laatste thema’s waren niet alleen geliefde ‘catholica’, maar ze hielden de
gelovigen concrete en inspirerende voorbeelden voor. Dat was bijvoorbeeld
het geval in Bloemhof (1659) en Eenighe nieuwe lof-zangen van Albert Buitendyck, pastoor te Hem in Noord-Holland, die een bijzondere voorkeur vertoonde voor Hollandse of in Holland vereerde heiligen als Willebrord en de
Romeinse martelares Emerentiana. Oude en nieuwe liederen brachten de in
Utrecht te situeren Lust- en bloemenhoff (1660) en het anonieme, niet te lokaliseren De wereltsche geestelyckheyt, dat in 1669 al een vierde druk kende. Een
van de omvangrijkste verzamelingen heiligenliederen na Stalpart van der
Wiele schreef priester Willem de Swaen, werkzaam in Gouda. Zijn Den singenden swaen (1664) bevat een toegift van minder aan de kerkelijke feesten gebonden liederen: gelegenheidsnummers in verband met de Goudse katholieke
gemeenschap en een Lof-sangh van de vermaerde stad Gouda, een mythologisch opgesierd eerbetoon voor Gouda’s notabelen en burgers, de stadspatroon,
de gebouwen, de rivier. Een opmerkelijk voorbeeld van katholieke stedelijke
loyaliteit. In 1664 werd de bundel nog met meer heiligenliederen uitgebreid en
onder meer ook met een cyclus nieuwe kerstliederen, een genre waarvan de
aanwezigheid in die jaren in de katholieke liedboeken sterk toenam. Willem
de Swaen, die graag zinspelingen maakte op zijn dichterlijke naam en roeping,
schreef in het totaal 263 liedteksten. Pastoor Rosant, een zielzorger uit NoordHolland, overtrof hem met de 271 liederen van zijn Evangelische triumphwagen
uit 1654, die bovendien systematisch de loop van het evangelie bezongen.
De hang naar Maria- en heiligenliederen vinden we ook bij de dichtende
missionarissen, in deze jaren blijkbaar allen jezuïeten. De functie van hun
meestal sterk instruerende bundels werd aardig uitgebeeld in het emblema
van de op zijn dolfijn zittende musicerende Arion, dat in de Afbeeldinghe van
d’eerste eeuwe (1640) de ‘Hollandtsche Seyndinghe’ moest symboliseren. Het
motto van Poirters luidde daar: ‘’t Soet gheluyt / Locktse uyt’. Met ‘se’ waren de
dolende Hollanders bedoeld:
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leeuwerck (1667) van een andere West-Vlaamse jezuïet, Christiaan de Placker,
die eveneens in de Ommelanden werkzaam was. Deze volumineuze en zeer didactische bundel van 339 liederen concentreert zich vooral op de liturgische
evangelielezingen doorheen het jaar en de in het licht van dat evangelie levende heiligen. En eveneens uit Groningen stamt de Lust-hof van geestelijke lieden
van de jezuïet Thaddeus Weddinga († 1670), waarvan alleen de derde druk uit
1676 is bewaard; het boekje is weer ingeleid door Van Hoorndyck en bevat liederen over het kerkelijk jaar, gevolgd door een deel zangen ‘ter bevestiging van
het katholieke geloof ’.
De in alle opzichten opmerkelijkste bundel uit het missionarissenmilieu is
Het gheestelyck ivbilee van het iaer O.H. M.DC.L. ofte vreughde van t’ berouw
verbeelt door t’ ghesucht der tortelduyven naer haer gayke (1663) van de in
Harderwijk werkzame Limburgse jezuïet Johannes van Sambeeck. Zijn carrière
toont als geen andere de harde kanten van het zendingswerk: arrestaties, boetes
en gevangenschap, brandstichting en verwoestingen, plus een pak slaag van
Harderwijkse studenten, waarbij hij ernstige verwondingen opliep. In de hogeschoolstad ging het er hard aan toe. De door Van Eyck in Antwerpen uitgegeven
bundel is een schoolvoorbeeld van de multimediale aanpak van de jezuïeten.
De op bestaande wijzen gebrachte liederen zijn in Het ivbilee gecombineerd
met emblemen, chronogrammen, anagrammen, figuurteksten, maanddichtjes en geheugenrijmpjes, arbeidsversjes voor bij het borduren, gebeden en
zelfs een abc-boekje gemaakt naar de instrumenten van Christus’ lijden. De
door soms vrij complexe embleemprenten gemarkeerde teksteenheden zijn
geordend in drie wegen vol zingbaar ‘Tortelduyf vermaen’; de delen beogen
achtereenvolgens de afkeer van het kwade door een bewustwording van zondigheid, de inkeer of het berouw, en de vreugde om het herwonnen geloof.
Dat gebeurt vooral aan de hand van evangelie- en inkeerliederen, liederen ter
ere van Maria, het lijden van Christus en de verrijzenis. Van de bundel bleef
een drukklare handschriftkopij bewaard uit het heilig jaar 1650. Dat verklaart
zeker de titel. De sterk uitgebreide druk vertoont echter enkele opmerkelijke
verschillen. Alle, soms gedetailleerd lokale en polemische verwijzingen naar
Holland zijn weggelaten. Op deze wijze kon Van Sambeeck niet alleen een breder publiek bedienen, maar vooral ook vermijden aanstoot te geven aan de
hem niet zo welgezinde protestanten. De druk ontbeert tevens de een- tot
vierstemmige muzikale composities van het handschrift en herleidt alle liederen tot contrafacten. De oorspronkelijke muzikale opzet hield wellicht verband met het bloeiende koorwezen onder de klopjes (zie p. 478). Voor hen bestemd waren waarschijnlijk ook de voornoemde gedichtjes op het lijden van
Christus, uitgedrukt in naai- en borduurgerei. Klopjes organiseerden in die jaren naai- en breischooltjes, waarin heimelijk katholieke catechese werd onder-

Het alfabet van het lijden van Christus in Joannes van Sambeecks Het gheestelyck Ivbilee.
Antwerpen, 1663, p. 243.

wezen. Dat werpt een licht op de manier waarop de vrij aanzienlijke productie
van liedbundels in het Hollands missiegebied aan de man of de vrouw kon komen.
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Liedboeken uit het Zuiden
Wat in die jaren in Brabant en Vlaanderen vooral opvalt, is de populariteit van
het kerstlied. Dat blijkt niet alleen uit het toenemend aandeel kerstliederen in
nagenoeg alle verzamelingen, maar ook uit de publicatie van auteursbundels
met alleen of overwegend kerstliederen. Elk hebben ze hun eigen accenten. Gezamenlijk geven ze uitdrukking aan een volks gekleurde en emotionele betrokkenheid. Enkele ervan geven ook bijzondere aandacht aan de muziek.
De Gheestelycken waeckenden staf der Jodsche schaep-herders (Brugge 1651)
van de Brugse kloosterkanunnik Philippus Jennyn geeft, vergezeld van tweestemmige muzieknotaties, 42 liederen; dat is, zegt de dichter, evenveel als de
dagen die ‘Maria geweest is in het stalleken’. Op deze wijze kon de bundel de
gehele liturgische kersttijd bestrijken. De liederen zijn overwegend stichtelijkmoraliserend. Ze vermeien zich nog niet in een volks vertaalde pastorale sfeer,
zoals dat in de jaren zestig het geval zou zijn. Dat gebeurde wel in Het gheestelyck minne-voncksken (1660, 1689²) van de Brusselse begijn J.G. Haar bundel is
bepaald door de cyclus van het kerkelijk jaar, gevolgd door een reeks vermaanen heiligenliederen. De bijna veertig kerstliederen – alle contrafacten – vormen de belangrijkste groep. Door hun verhalende karakter en neiging tot anekdotiek, hun familiaire benadering en eenvoudige zegging, herinneren ze aan
de traditie van de middeleeuwse leizen. Herdersechtparen – de mannen dragen
de bekende pastorale namen – en hun kinderen spelen de hoofdrol. Wat treft,
is de vaak ‘vrouwelijke’ benadering, gevoelig en vol huiselijke bezorgdheid. De
liederen van J.G. bieden niet alleen een staalkaart van wat in begijnhoven en
hun meisjesscholen werd gezongen. Ze illustreren ook de zangpraktijk zelf. De
stapelende verteltrant en de invoering van talrijke rollen wijzen op beurtzangen met zo veel mogelijk deelnemers. Ideaal voor de recreatie en de gezamenlijke arbeid. Een mooi voorbeeld daarvan vormt het lange ‘vespers-ghewijs’ te
zingen lied op het luiden van de Brusselse klokken. Het is te vinden in J.G.’s
naar omvang veel bescheidener tweede bundel Het lieffelyck orgel-pypken
(1664). Elke bezongen klok herinnert aan een aspect van het religieuze leven.
Via al dat gebeier wordt het begijnhof als het ware opgenomen in het grote
Brussel, dat één klingende en zingende kloosterstad lijkt. Een galmende skyline met haast veertig klokkentorens: als evocatie van de kracht van de contrareformatie kan dat tellen. Ook sommige dialoogliederen uit het anonieme,
eveneens Brusselse Den christelycken dool-hof (1663) lijken op beurtzangen te
wijzen.

Muzikaal veel meer artistieke pretenties vertoonde Het gheestelyck blomhofken van Bethleem (1664) van Godfried Bussé, monnik in Affligem. De bundel werd gedrukt bij de Antwerpse muziekdrukker Peter Phalesius en bevat
tweestemmige muzieknotaties. In tegenstelling tot wat de titel suggereert, biedt
het boek ook liederen over het lijden, de verrijzenis, vermaningen en heiligenzangen. Merkwaardig in de kerstliederen, die de bundel in aantal ruim domineren, is het feit dat er haast uitsluitend herderinnen op de voorgrond treden.
Deze Cecilia’s, Philothea’s, Staurophila’s en simpele boerinnetjes als Champhylia
of de vele anonieme ‘devote’ of ‘suyvere’ zielen betuigen voor de kribbe in alle
toonaarden hun liefde voor de nieuwgeborene:
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*geeft aan onze liefde een familiaal karakter

De beklemtoning van de vrouwelijke Jezusmin wijst in de richting van een
vrouwelijk publiek, meer bepaald: vrouwelijke kloostergemeenschappen.
Deze laatste bleven zich overigens als centra van lieddichtkunst manifesteren. Naast de Brusselse J.G. was in Gent zuster Vanden Kerchove, behorend tot
de franciscaner orde, als lieddichteres werkzaam. Alleen van het tweede deel
van haar Vanden speel-hof der liefde Godts (1666) is nog een druk bewaard.
Het eerste zou verschenen zijn in 1653 en is nog in handschrift voorhanden. De
dichteres was wellicht een lid van de Gentse drukkersfamilie Vanden Kerchove,
die haar liederen publiceerde. Jezus als bruidegom en de strijd tegen de wereld
zijn de overheersende thema’s. Geheel niet tot de pers geraakt zijn de Goddelijcke lofsanghen van haar stadgenoot Gullielmus vander Machtelt, monnik
van Boudelo. Niet alleen de titel herinnert aan de gelijknamige bundel van
Justus de Harduwijn. De liederen dateren uit 1645-1661. De pater was in de stad
ook actief als geestelijk gelegenheidsdichter. Het handschrift bevat veel kerstzangen (76), waarin vooral de gevoelsmatige benadering opvalt; ze zijn, zoals
ook vele andere teksten van de monnik, meditatief van aard en zijn gebaseerd
op de techniek van de evidentia:
Van besien en herbesien
Kan ick my niet versaden.

Aan de andere kant vertoont slechts een vijfde van deze kerstliederen pastorale elementen, wat voor die tijd relatief weinig is. De muziekannotaties beweert
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Wilt ghy mijn kleyn Broerken sijn:
Ghy mijn Broerken ick u Suster.
Dit beneemt de vrees en pijn,
Dit maeckt u met my ghelijck
En ons liefde vrindelijck*.
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Vander Machtelt direct uit de mond van het gewone volk te hebben opgetekend:
hij spreekt van ‘straetliedekens’. Dat gaf uiting aan de aloude bekommernis om
de invloed van wereldse liederen te neutraliseren.
Religieuze liedboeken manifesteerden zich van oudsher, ook bij gereformeerden en doopsgezinden, eveneens graag als leesboeken. De samenstellers
hielden daar soms zichtbaar rekening mee, niet alleen in de voorredes, maar
ook in het tekstaanbod en de manier waarop de bundels werden geconstrueerd.
De geestelijke schrijver Gaudentius van Loemel, kanunnik van de orde van de
Heilige Augustinus te Mariënhage bij Eindhoven en bestuurder van een nonnenklooster in Weert, verbond in Den gheestelycken Orpheus (1660) de verschillende groepen liederen met een prozatekst, waarin hij ook gedichten opnam.
In de Gheestelycke rym-konst (Antwerpen 1653, met een herdruk in 1657) van
de verder onbekende, maar theologisch onderlegde Petrus de Beer gaan lied
en dicht samen. De bundel bevat twee delen leerdichtachtige rijmstukken over
de enige (i) en drievuldige God (ii), gevolgd door een afdeling liederen over de
mensgeworden God. Ze handelen over de rozenkransmysteries en zijn soms
van muzieknotatie voorzien. Veel dichterlijke ambitie stralen deze bundels
evenwel niet uit.
Wél waardering van zijn collega-priester-dichters – van Poirters tot Gezelle –
en van de latere literatuurgeschiedenis kreeg daarentegen de lieddichter Daniël
Bellemans (1642-1674), norbertijn van de abdij van Grimbergen bij Brussel.
Hij stierf jong als missionaris van de Hollandse zending in Gelderland. In deze
functie (1672-1674) lijkt hij evenwel literair niet actief te zijn geweest. Zijn
werk – twee bundels uit 1670 – was nauw met de Zuid-Nederlandse hoofdstad
verbonden. Het citherken van Jesus verscheen naar aanleiding van de grootse
viering van het derde eeuwfeest van het Brusselse Sacrament van Mirakel,
waaraan, zoals hierboven beschreven, ook toneelschrijvers als De Grieck en
Dannoot hebben meegewerkt (zie p. 559). Het boek bevat zestig eucharistische
liederen. De titel steunt op het anagram ‘Eucharistia’ van ‘Cithara Jesu’. Slechts
een minderheid van de liederen houdt direct verband met het Brusselse wonder. De meeste vertolken de relatie van de gelovige tot Christus in de eucharistie of bieden betogend-didactische zangen over het sacrament. Vooral het thema van de liefde die uit het sacrament blijkt en de menselijke wederliefde die
het oproept, overheersen. Bellemans’ bijdrage tot de viering laat zich zeker ook
verklaren door het belang van de eucharistie in zijn ordespiritualiteit: Norbertus was een groot voorvechter van het Heilig Sacrament. Bij gelegenheid
vaart de dichter ook uit tegen de protestanten, die de katholieke eucharistieopvattingen verwerpen. De ketters vervangen, zoals dat ook in de vele Brusselse jezuïetenemblemen over deze stof het geval was, de joden uit het stedelijk
mirakelverhaal. De bundel kende voor 1700 vier uitgaven, daarna nog twee.

Poirters en zijn ‘school’
Van Poirters zelf zijn vóór 1670, naast het naamloze Het duyfken, nog een aantal andere werken verschenen waarin hij eveneens nooit voluit als auteur werd
genoemd. Het ging om pelgrimsboekjes als Het pelgrimken van Kevelaer
(1655) met liederen, herdersdichtjes en reisgebeden en Den pelgrim van Halle
(1657), een vertaling uit het Frans. In 1658 verscheen Het leven van de H. maghet
Rosalia, de patrones tegen de pest van wie de Antwerpse jezuïeten een belangrijke relikwie bewaarden. Net als het oudere dichtstuk over dezelfde heilige van
Geeraerd van den Brande houdt deze publicatie verband met een Antwerpse
pestepidemie. Ze is opgezet volgens Poirters’ bekende formule: de slechts in
enkele taferelen beschreven levensgeschiedenis van de heilige dient als uitgangspunt voor moraliserende beschouwingen, afgewisseld door verhalen,
anekdoten, dichtstukjes en prentjes. Een gelijksoortig stramien vertoont de
Nieuwe afbeldinghe van de vier uytersten, een vrije bewerking van een Latijns
boekje van zijn collega Guilielmus Stanihurstus, wiens naam als enige prijkt
op de titelpagina. Het werkje verraadt invloed van Cats, bevat dichtvertalingen van Herman Hugo en biedt talloze aan de actualiteit ontleende histories.
Belangrijker, omdat het teruggaat op de beroemde Antwerpse platenserie van
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Op een geheel andere manier met de stad verbonden is Bellemans’ Den lieffelycken paradys-vogel tot Godt om-hoogh vliegende, enkele maanden voor het
Citherken door de geestelijke overheid goedgekeurd (zie p. 643). Het liedboek
is opgedragen aan de meesteressen van het Brussels Groot Begijnhof en handelt over de liefde tussen God en de ziel en haar ontwikkelingen, tot en met
verzuchtingen naar de directe schouwing. Het past geheel in de mystiek gekleurde en affectieve, op zoetheid en tederheid gestelde begijnenliteratuur.
Maar vanaf de tweede druk werd het liedboek, nog met instemming van de
dichter, opgedragen aan ‘alle Godt-minnende zielen’. Het dichte Brabantse netwerk van norbertijnenabdijen en hun talrijke parochies heeft de verspreiding
van de bundel wellicht sterk bevorderd. In 1695 verscheen in verschillende oplagen een Brussels-Antwerpse uitgave die zich al de elfde druk noemde! Er
zouden er daarna nog bijna tien volgen. De liederen illustreren treffend de gemeenschappelijke gerichtheid en de kennis van elkaars teksten bij de katholieke
contrareformatorische dichters. Bellemans was goed vertrouwd met de liederen
van bijvoorbeeld De Harduwijn en Petrus Maillart. Zoals veel van zijn tijdgenoten ontleende hij vooral graag verzen aan Poirters. Deze jezuïet was, al diende
hij zich in deze periode een tijdlang op de achtergrond te houden (zie p. 656),
ongetwijfeld hét baken voor de vele auteurs die als geestelijken of leken in emblematabundels, gemengde vers- en prozaboeken of gelegenheidspublicaties
aan het programma van de geloofsverdieping meewerkten.

Antoon Wierix over de activiteiten van Jezus in het mensenhart, die ook in het
buitenland menige dichterspen in beweging had gebracht en zou brengen
– Luyken! –, is de hartsembleembundel Het heylich herte (1659). Maar het
werd weer een boek op z’n Poirters’. Elke ‘vertooninghe’ of prent is een aanzet
tot gedichten en uitwaaierend proza dat op zijn beurt weer nieuwe prenten genereert. De Antwerpse censor vond het boek niet alleen vol godsvrucht, maar
ook vol ‘eerlijcke recreatie’. Daartoe behoorden dichtvertalingen van – weer –
Hugo en verzen van Theresia van Ávila, waarbij, als was het ter beoordeling,
ook de originele teksten staan afgedrukt, naast proza in de stijl van een vingerwijzende en donderende volkspredikant:
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O Siel wy woonen altemael in traenendael, en binnen Weenen, en onsen Van,
en Toenaem sijn: Vande Sande, Vande Gracht, Vande Put, Vande Kerck-hove.
Soo dat David wel songh: Mijn leven is versleten in pijnen, ende mijn jaeren in
suchten: en ’t eyndeken van al is de doodt-kist, en de begraevenisse.

In 1671 volgde, en eindelijk weer onder zijn volle naam, nog Het leven van den
H. Franciscus de Borgia (1671), naar aanleiding van de canonisering van deze
jezuïetenheilige. Qua opzet valt dit werk te vergelijken met het Rosalia-boek.
Als uitwerking van een kleine maar ongemeen succesvolle nieuwjaarsbundel
uit 1673 – zevenhonderd verkochte exemplaren in zeven dagen – verscheen in
Poirters’ sterfjaar (1674) nog de Spieghel van Philagie, viermaal zo groot en in de
eerste plaats bedoeld als een soort ascetische levenskunst voor vrome vrouwen,
zijn geliefde publiek. Embleemachtige plaatjes, gedichten en met exempelen
en verhalen doorspekte religieuze essays, waarvan de ernst en gedrevenheid de
guitige en satirische humor nooit in de weg staan. ‘Philagie’ betekent ‘de heiligheid beminnende ziel’, een symbolische eigennaam die de auteur aan een
Franse ordegenoot had ontleend. In een van de eerste beschouwingen uit het
boek heeft de oude Poirters het beeld getekend van wat hij de ideale schrijfstijl
vond. Om die te bereiken, zegt hij,
soude ick moeten ten toon voor-stellen verheven stoffe, leer-saeme
spreucken, bondighe redenen, aerdighe en waerdighe ghelijckenissen,
gedenckweirdighe Historien, gheestighe antwoorden, door-knede sneldichten, spits-vinnighe versieringhen, bloemighe rymerijen, en diergelijcke
stoffagien en kokernagien om aen onse laeck-suchtige en verseeuwde*
eeuwe smaeckelijck te wesen.
*misselijke

Smakelijke kooksels voor een kieskeurige en verwende wereld waren zijn boeken vanaf de jaren vijftig in de ogen van vele andere religieuze schrijvers kenne-
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lijk wel geworden. En wat van hem nog niet was gepubliceerd, werd door zijn
kopiist, later zendeling in Holland, angstvallig bewaard en meegedragen; het
werk Het heylich hof van den keyser Theodosius werd naderhand weer opgespoord en bezorgd door de geleerde bollandist Daniël van Papenbroek in 1696,
vergezeld van een levensschets. In de bekende stijl biedt het boek een handleiding
voor christelijke levenswandel en burgerfatsoen voor alle staten en standen.
Vooral Masker werd nog tot in de achttiende eeuw in alle toonaarden nagevolgd. Het lijkt erop alsof elke kloosterorde voor haar achterban een eigen
Poirters wilde hebben. In dit verband heeft de literatuurgeschiedenis het vaak
over de ‘school’ van Poirters. Uiteraard moet deze term in een juist perspectief
worden geplaatst. Hij slaat vooral op het gebruik van een populariserende
schrijftrant en de vermenging van genres, waarbij de religieuze uiteenzetting
en expressie dikwijls gepaard gaan met een zorg om de lezers op een aangename, warme manier tegemoet te treden. In dit opzicht staat deze literatuur ver
van de meer radicaal klinkende en meer op een religieuze elite gerichte schriftuur van de predikanten van de Nadere Reformatie en ook van die van het katholieke mystieke reveil uit de vorige periode, waarin de capucijnen zo’n grote
rol speelden. Het valt trouwens op dat dezen een van de weinige kloosterorden
zijn die niet in de ‘school’ zijn vertegenwoordigd. Overigens vertonen de werken van de bekendste poirterianen binnen de voornoemde stramienen ook
veel variatie. Ook Cats en Vondel waren voor hen vertrouwde dichters. Alleen
al een selectieve opsomming van deze kloosterlingen en hun werken kan deze
gevarieerde overvloed literair-historisch treffend illustreren.
Bij de minderbroeders waren dat Petrus Vaele met zijn volks geestelijk artsenijboekje in rijm en onrijm De seraphijnsche medecijn tegen de zielekoortsen
dezer wereld (1658) en Joannes a Castro, broer van Willem van der Borcht met
de emblematabundel De on-ghemaskerde liefde des hemels (1686), een boek
dat als een franciscaner tegenhanger van Masker was opgevat. Bij de karmelieten was dat de Ieperling Olivier de Crock, alias Oliverius a Sancto Anastasio, bekend om zijn tweedelige ordegeschiedenis Den gheestelycken lusthof der carmelieten (1659-1661), opgesmukt met gedichten in de stijl van Poirters en Cats,
de t’Samen-spraecken tussen het Italiaensch ende Nederlandts herderinneken
(1663) over wonderen geschied in het in 1656 door de pest bezochte Capua, en
de Sedighe apologien (1666), moralisaties op het dierenleven; andere karmelieten uit deze school waren Josephus a Sancta Barbara met zijn ten minste achtmaal herdrukte emblematabundel Het gheestelyck kaertspel met herten troef
(1666), een uitwerking op verzoek van een blijkbaar aanslaande driekoningenpreek die hij in 1661 had gehouden, en Gabriel a Sancto Joanne Baptista
met De ongemaskerde Pulcheria (1686). Een andere succesvolle navolger van
Poirters was de veelschrijver Pieter Croon, zoon van een Mechels rederijker en
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kanunnik van Windesheim. Tijdens zijn verblijf in de Brugse Sint-Trudoabdij
schreef hij in snel tempo een serie tot in de negentiende eeuw gedrukte bundels waarin hij, dichtend en betogend met veel routine en vernuft, de dagelijkse
leefwereld van de kleine burgerij als uitgangspunt voor geestelijke bespiegelingen nam. In tegenstelling tot de op gevoelens en gebed gerichte piëtistische invallenpoëzie, gaat het hier veeleer om ‘emblemata nuda’ (emblemen zonder
plaatjes), waarvan de toepassing in vers en proza minder door spontaan geestelijk inzicht dan door didactisch vernuft wordt bereikt. Van de tweedelige
Cocus bonus (1663) of ‘De goede kok’, die opent met een leven van Jan van
Leeuwen, de mystieke kok en Ruusbroecleerling uit Groenendaal, vormen
keuken en dis de stof. In dezelfde huiselijke sfeer en binnen dezelfde schema’s
beweegt zich Keirs en kandelaer, snuiter en hoorn (1664) en de Almanach voor
heden en morgen (1665). In deze werken toont Croon zich onder meer een
vaardig voorloper van Luykens huisraademblematiek. Moy-al oft vermaeckelycke bedenkinghen (1666) is opgevat als een wandeling, die de lezer laat kennismaken met de verschillende menselijke ambachten en hun zinnebeeldige toepassing. Aan Grabbelingh oft vermakelijcke raetsels (1666) liggen berijmde
raadsels ten grondslag, die in kleurig en populair proza van commentaar worden voorzien. Een gretig lezer van Poirters onder de kartuizers was Pieter
Mallants, die de jezuïet ‘den rym-geestigen pater’ noemde. Zijn bewondering
blijkt zeer sterk uit de verzen van zijn Het leven van den H. Bruno (1673) en
ook wel uit zijn Nederlandse bewerking van Van Haeftens Regia via crucis
(1635), een religieuze liefdesembleembundel: De heyr-baene des cruys (Brugge
1667). Van latere datum zijn de Poirters-navolgingen van de norbertijn Jacobus
Moons, van wie de embleembundel Sedelijck vermaeck-tonneel tussen 1675 en
1702 in zeven delen bij verschillende uitgevers verscheen. Vooral het proza en
in het bijzonder de vele verhaaltjes in deze bundels vertonen een opvallende
verwantschap met de schrijftrant van de jezuïet.
Ook onder de augustijnen, na de jezuïeten de belangrijkste onderwijsorde
in de Brabantse en Vlaamse steden, zijn geprezen poirteriaanse embleemboekschrijvers opgestaan, zoals in Diest pater Franciscus Lyftocht, wiens tweedelige
Voor-winckel van patientie in den droeven tegenspoedt (1679, 1681) voor de
Utrechtse boekverkoper Arnold vanden Eynden werd gedrukt. Enigszins aan
het satirische element van de school van Poirters herinnert de tweetalige bundel emblemata nuda, Theatrum stultorum [...] Tooneel der sotten (1669) van pater Jan de Leenheer, voornamelijk Neolatijns dichter en leraar aan het Brussels
augustijnencollege. Is ook deze auteur duidelijk met Poirters vertrouwd, de
opzet van zijn werk is toch iets anders. Uitgangspunt is de humanistische zotheidsliteratuur en haar goedmoedig relativerende, zelfs niet altijd hekelende
benadering, die de dichter weet te verbinden met de contrareformatorische

moraliseringsdrang. Maar deze moralisaties blijven nogal eens louter in het
profane vlak. Treffend ook is dat het milieu van dit boek de school is: in het
voorwerk prijken een paar jonge leerlingen van De Leenheer met Latijnse
drempeldichten. De Nederlandse verzen – trocheïsche viervoeters in de stijl van
Poirters – zijn gepopulariseerde amplificaties van de Latijnse gedichten. De
opbouw is strak emblematisch; prent, motto en gedichten vertonen een stevige
compositorische eenheid. Van een mix à la Poirters is geen sprake meer. De
drieëndertig emblemen illustreren de gedachte dat de wereld vol zotten is en
behandelen eerst het eerste mensenpaar, dan de groten der aarde en de beroepensector, in het bijzonder de hogere intellectuele beroepen, met aan het hoofd
de ‘vochtighe’, dit zijn de als een watermolen steeds op vocht (drank) aangewezen dichters:

Volgen de dragers van allerlei ondeugden – onder wie de uitvliegende toeristen, ‘witte gansen, water-becken, die plat-voetigh altydt quecken’ – en aan het
einde de te zachte schoolmeesters en hun scholieren. Een latere, eveneens
tweetalige en nu wél van platen voorziene bundel van De Leenheer brengt zesentwintig zonne-emblemen gewijd aan Maria, met motto’s uit de klassieke
lyriek. Deze Virgo Maria (1681) vertoont de literaire verzorging van de humanistische schoolliteratuur. Ook de Nederlandse verzen verraden met hun gepolijste taal en stijl meer esthetische doelstellingen. Met de populariserende
moralisatie van de school hebben deze gedichten nog weinig te maken.
Wél nog een curieus specimen van vermakelijke moralisatie in Poirters’ trant
is de Gheestelijcken val-hoet (1670) van de Antwerpse wereldgeestelijke Mathias
Fourmenois, met een vervolg dat, eigenaardig genoeg, zeven jaar later verscheen
in Breda. ‘Val-hoet’ betekent iets als valhelm (ter bescherming tegen de zonde
en de wereld). Beide bundeltjes bieden alleen gedichten, weer in de geliefde
viervoetige trochee. Maar de gedichten van het tweede deel kunnen alle op dezelfde wijs gezongen worden. Het eerste brengt, zoals bij vele van de voornoemde schrijvers, een hekelende ‘Tour a la mode’ (modegisping), een moraliserende
rondgang in een sneeuwpoppententoonstelling op de dichtgevroren Schelde
en in de Antwerpse binnenstad tijdens de strenge winter van 1669-1670 – het
spektakel is goed gedocumenteerd in een met toelichtende verzen voorziene
gravure van Gaspar Bouttats –, gedichten op driekoningenavond en het vastenavondfeest, op loterijen, kamerspelen en wereldse standbeelden. Het geheel
wordt voorgesteld als een moraliserende winterse stadswandeling onder leiding
van de priester-dichter. Het tweede deel brengt zomerstof: de genoegens van
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Vol van veersen is den kop,
Als hy vol is van dit sop.
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de tuin, het huis, de muziek, de jacht en het spelevaren, alles in het perspectief
van de vergankelijkheid, de verdwenen groten der aarde en de dood.
Onder de Poirters-navolgers bij de jezuïeten zelf zijn vooral prozaïsten te
vinden, zoals Aegidius Carlier, de om zijn emblematische nieuwjaarsbundeltjes bekendstaande pater Aegidius de Smidt en vooral de breed belezen en geleerde Cornelius Hazart (1617-1688), bekamper van calvinisten en jansenisten,
toen geroemd om zijn in volkstoon gezette predicaties. Voor zijn Kerckelycke
historie van de heele wereldt had Poirters samenvattende verzen geschreven.
Ook werk van lekendichters valt in de schaduw van Poirters (en Cats) te situeren, zoals De doodt vermaskert met des weerelts ijdelheyt (1654) – de titel
spreekt voor zichzelf – van Gerard ii van Wolsschaten, zoon en opvolger van
de gelijknamige drukker en boekverkoper die ooit deken was geweest van het
Sint-Lucasgilde. De bundel is opgezet rond achttien houtsneden naar de zeer
beroemde zestiende-eeuwse dodendansvoorstellingen van Hans Holbein. De
teksten houden de lezer moraliserende en hekelende beschouwingen voor
over allerlei standen, beroepen en levensstaten. Ze bestaan telkens uit een verklarend gedicht, overdenkingen en bijvoegsels in mengproza met de onmisbare
toegiften. Het boek werd met toevoegingen postuum nog tweemaal herdrukt
in 1698. In 1661 zou van Van Wolsschaten nog een wereldlijke liedbundel verschijnen. Van en bij Gerardus van Wolsschaten iii, die ook al dichtte, kwam in
1674 een geïllustreerd liedboek uit over de vele heiligen van wie in de kerk van
de Antwerpse cisterciënzerabdij Sint-Salvator een relikwie werd bewaard. Deze
Triumph van de xxvi wijt-vermaerde heylighen draagt als ondertitel ‘Corte’ legende der heylighen, een van de vele afgeleide producten dus van de Generaele
legende van Rosweyde (zie p. 477), waartoe ook Poirters’ serie Het kleyn prieeltjen vande heylighen uit de jaren zestig behoort. Het voorwerk biedt een pleidooi voor de heiligenverering en is in gezwollen taal opgedragen aan de heren
van de broederschap van de relikwieën van de abdijkerk. Het lijkt op een contrareformatorische Allerheiligen-Parnassus in de Antwerpse Pieter Potstraat,
maar dan een met klein-parochiale allures.
Eveneens te verbinden met Poirters is het zestal boekjes vol anekdoten en
andere vormen van ‘toemaatjesliteratuur’ (uitspraken, grafschriften en dergelijke), die de Brusselse dichters en boekverkopers Joan en Judocus de Grieck, de
jongere broers van Claude, na 1670 op de markt gooiden, met titels als De droeve
ende blyde wereldt (1671), Den wysen gheck (1672) of Den lacchende ende leerende waer-seggher (1679). Om echte kluchtboeken gaat het hier niet. Ernstige
exempelen hebben ruim de overhand en moraliserende commentaren herwinnen het komische voor de goede zaak. Een ding is in elk geval duidelijk: de
broers hebben Poirters geplunderd.
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De literatuur van circa 1670 tot circa 1700
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Het beeld dat het collectief geheugen bewaart van de Nederlandse literatuur
uit de laatste decennia van de zeventiende eeuw heeft alles van de sfeer van de
nadagen. Epigonisme en academisme voeren de boventoon. De groten en vooral
de bewonderde Vondel zijn dood. Er zijn alleen maar ‘zonen’ en geleerde en
elitaire regelneven die vanuit het cultuurdominerende Franse classicisme het
literaire landschap beheersen en bij monde van Andries Pels zelfs afkeer voor
Rembrandt formuleren. Het rampjaar 1672 en de daarmee verbonden lynchpartij maken het schouwspel niet vrolijker. In het roomse Zuiden is de literaire
situatie zo nodig nog bedroevender. En als daar in de persoon van Michiel de
Swaen toch een opmerkelijk auteur opstaat, blijft deze ‘Vondel van Duinkerke’
– nog een zoon! – in de perceptie voortleven als een zinnebeeld van een – eervol – einde van een letterarm tijdperk en een vaarwel aan de ‘Franse Nederlanden’.
In werkelijkheid is de periode 1670-1700 op literair gebied zeker in de Republiek bijzonder levendig geweest, boordevol tegenstellingen, veranderingen
en extremen. Het is een tijd van rationalisatie, geloof in de maakbaarheid van
maatschappij en kunst, wat mede in de lijn van het Frans-classicisme via het
genootschap Nil het karakter aanneemt van een waar beschavingsoffensief,
waarvan de intenties verder reiken dan de Schouwburg. Onder invloed van adepten van Spinoza worden bovendien oude structuren en religieuze uitgangspunten ter discussie gesteld; verlichtingsideeën, radicaal en niet zelden subversief gedachtegoed dringen door, vooral via pamflet en roman, de laatste al
dan niet pornografisch. De toename van de markt voor een open en normdoorbrekende ontspanningsliteratuur is in die jaren meer dan opvallend. Maar
ook de traditie houdt stand; zij consolideert zich zelfs via navolgers en via verdere canonisering (de uitgaven en biografieën van Geeraardt Brandt), een beweging waarin, in tegenstelling tot de vele artsen die in Nil de dienst uitmaken,
vooral predikant-dichters een rol spelen. Belangrijk is het zelfstandig en soms
krachtig optreden van vrouwen in het literaire circuit: profaan en godsdienstig in het Noorden, mystiek-autobiografisch in het Zuiden. In de tolerante
Republiek vertoont de religieuze schriftuur een nooit geziene diversiteit.
Nagenoeg alle denkbare registers tussen steile orthodoxie en ondogmatische
en onkerkelijke religiositeit komen er aan het woord. Ratio en profetendom,
porno en mystiek, conservatisme en experiment – dit laatste op het toneel bijvoorbeeld – hebben van de literatuur in de jaren 1670-1700 een meer dan bont
mozaïek gemaakt.

IJveraars voor orde en beschaving: de Noordelijke adepten van het
Frans-classicisme

Het interieur van de
Burgerzaal van het Amsterdamse stadhuis, oostzijde.
Gravure door J. Vennekool.
Hoogtepunt van het classicisme in de Nederlandse
bouwkunst.
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Al voor het midden van de eeuw was op intellectueel en cultureel gebied een
proces van rationalisering op gang gekomen, dat in de jaren vijftig zijn beslag
kreeg. Het menselijk denken, in de visie van Descartes het enige criterium voor
waarheidskennis, was hét instrument geworden om de mathematisch gefundeerde wetmatigheden van de fysieke wereld te onderkennen en te analyseren.
Wetten, die door de ratio als universeel werden erkend, zouden, zo meende de
intelligentsia, ook een welgeordende maatschappij en alle menselijke uitingen
moeten bepalen; dat was de voorwaarde voor ware beschaving. Zo zou ook de
kunst moeten gehoorzamen aan onveranderlijke, logische regels, die in essentie
al door klassieke theoretici waren geformuleerd en die harmonische eenheid,
eenvoud en helderheid van verhoudingen garandeerden. In de Nederlandse
bouwkunst was al in 1635 een belangrijke aanzet tot dit programmatische classicisme gegeven door Jacob van Campen, in overleg met Huygens. Dit had zijn
hoogtepunt gevonden in de bouw van het Amsterdamse stadhuis. Wat later
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liep Vondel met de verantwoording van zijn op aristotelische leest geschoeide
tragedie Jeptha (1659) vooruit op een dwingend stelsel van regels en voorschriften dat met name voor de toneelkunst tot in details zou worden geformuleerd: het zogenaamd Frans-classicisme. Deze richting dankt de specificatie
‘Frans’ aan de schatplichtigheid van haar aanhangers aan de Franse theoretici
die hadden bijgedragen tot de vestiging van de doctrine classique. Al vanaf de
jaren dertig had men in Frankrijk gediscussieerd over de regels voor goed, dat
wil zeggen op de rede gegrondvest toneel. Hierna leidden beschouwingen in
La pratique du théâtre van Hédelin d’Aubignac (1657) en vooral de uitgave van
het verzameld toneelwerk van Corneille met de daarin opgenomen Trois discours
sur le poème dramatique (1660) tot een normatieve poëtica.
Ook in de Republiek was men vrij algemeen toe aan de erkenning van structuur en orde als voorwaarden voor een beschaafde kunst in een beschaafde,
ordelijke samenleving. Juist de toneelkunst ging men geschikt achten om aan
zo’n geordende wereld bij te dragen. Corneilles rationele interpretatie van
Aristoteles’ Poetica, aangepast aan de eisen van de eigen tijd, leverde nu ook
hier een stevige basis voor een nieuw, hecht gestructureerd toneel, sober in stijl
en uitbeelding en geconcentreerd op een emotionele problematiek waarin het
publiek zich geheel moest kunnen inleven. Dit toneel brak definitief met het
senecaanse spektakeldrama waarmee Jan Vos en zijn navolgers het publiek
plachten te vermaken.
De vestiging van deze doctrine classique werd met kracht ter hand genomen
door het in 1669 opgerichte Amsterdamse genootschap Nil Volentibus Arduum
(Niets is moeilijk voor hen die willen), waarvan de opvattingen een neerslag
vonden in serieuze literaire kritiek. En dat was iets nieuws. Deze kritiek stuitte
weliswaar op weerstand, maar vanaf 1678 zou de weg vrij zijn voor het nieuwe
inlevingstoneel.
Nieuwe ideeën uit Frankrijk
De klassieke doctrine die door de leden van Nil werd omarmd, was bij uitstek
publieksgericht. Corneille had zijn Discours de l’utilité et des parties du poème
dramatique (de eerste beschouwing van zijn reeks van drie, over het nut en de
delen van het drama) geopend met de uitspraak van Aristoteles dat het doel
van een toneeltekst het behagen (plaire) van de toeschouwers is. Maar met
Horatius meende hij ook dat behagen niet mogelijk was zonder dat er sprake
was van nut. Traditiegetrouw betrof dit nut in de ogen der Frans-classicisten
het inzicht in nastreefbaar of verwerpelijk gedrag, maar nu in een ordelijke,
verfijnde samenleving die bij uitstek maatschappelijke deugden hoog in het
vaandel voerde. Anders dan bij Aristoteles en bijvoorbeeld in Vondels Jeptha
werden in de geest van Corneille deugd en ondeugd duidelijk tegenover elkaar
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afgebakend, zodat exemplarische, deugdzame helden in contrast stonden met
kuipende of wellustige slechteriken. Deze zelfde duidelijkheid verlangde
eveneens dat goede daden werden beloond en kwade gestraft: de zogenaamde
poëtische gerechtigheid, waar Aristoteles niet over sprak, maar die volgens
Corneille in het modern-klassieke toneel het publiek de vereiste bevrediging
zou geven.
Anders dan in het stoïsche gedragsideaal dat in de eerste decennia van de
eeuw door het toneel werd uitgedragen, werd emotionaliteit nu meer en meer
erkend als het wezenlijk kenmerk van de helden en heldinnen van een tragedie. Het nieuwe toneel concentreerde zich op de psychologische ontleding van
de zielenroerselen van nobele hoofdpersonen. Zij worstelden met belangenconflicten, maar triomfeerden uiteindelijk als voorbeelden van doortastendheid, trouw, grootmoedigheid en opofferingsgezindheid jegens een geliefde of
het vaderland. Het publiek moest zich dermate kunnen vereenzelvigen met de
toneelfiguren dat de emotionele problematiek van deze personages ook bij
hen hevige emoties zou losmaken. Door deze intense betrokkenheid én de bevredigende afloop van het drama zou men dan doordrongen worden van de
heilzaamheid van het goede en het afschuwwekkende van het kwaad.
Uiteraard was het opwekken van emoties in dienst van een gedragsmoraal
niet nieuw. Het senecaanse toneel had ruim gelegenheid geboden om van afschuw te huiveren bij het gedrag van wraak- en staatzuchtige booswichten en
om mee te lijden met hun onschuldige slachtoffers. En in Nederland had bijvoorbeeld Rodenburgh via hevige gevoelsuitbarstingen van zijn figuren het
publiek willen doordringen van de heilzaamheid van een hevig en oprecht
berouw. Maar hier betrof het altijd emoties die door middel van veel woordgeweld en schoksgewijs tot stand kwamen, en niet via een emotionele spanningsboog die de hele handeling omvatte en naar één climax leidde. De emoties van
het publiek zouden nu niet meer bepaald moeten worden door de voorschriften van de retorica en visueel-spectaculaire middelen, maar door een evenwichtige en logische handelingsstructuur, die gekenmerkt werd door interne,
ineengeknoopte emotionele conflicten van de hoofdpersonen.
Het kernpunt van de Frans-classicistische leer was de eis van waarschijnlijkheid (de vraisemblance): al het gebodene moest overeenkomen met hetgeen
de toeschouwer of lezer in werkelijkheid kon waarnemen en met zijn gezond
verstand kon aanvaarden. Waarschijnlijkheid diende de geloofwaardigheid.
Geloofwaardigheid was een essentiële voorwaarde voor overtuigingskracht,
en die was weer noodzakelijk voor het beoogde morele effect van het toneel.
Een literator moest volgens Aristoteles niet de feitelijke details van de historische waarheid, maar de essenties daarvan uitdrukken en als geloofwaardig
presenteren. Daarom kon iets wat wel ‘historisch waar’ was, door ongerijmdheden
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onwaarschijnlijk en dus niet acceptabel zijn, terwijl stof die geheel verzonnen
was, door interne waarschijnlijkheid toch aanvaard kon worden. Daarnaast was
deze waarschijnlijkheid verweven met gevoeglijkheid: het tweeledige decorum
(de bienséance). Dat volgens het interne decorum (van horatiaanse oorsprong)
taalgebruik en gedrag van de toneelpersonages moesten overeenstemmen met
hun sociale situatie en karakter, was een eis die men al veel eerder in acht nam.
Nu dienden bijvoorbeeld ook hun namen te passen bij de tijd en het land
waarin het stuk speelde. Maar volgens het externe decorum moest hun optreden eveneens beantwoorden aan de morele, zedelijke en historische opvattingen van publiek of lezers. En omdat beschaafde mensen geacht werden zich te
stoten aan volkse types met losse zeden en taalgebruik, werden de oude kluchten, die onder het lagere volk speelden, van het toneel verbannen. Niet alleen
onzedelijke, opruiende of goddeloze taal en voorstellingen werden taboe, maar
ook spektakel en zinloos geweld. Bovendien moesten de personages hun gevoelens uitdrukken in een duidelijke, natuurlijke en grammaticaal correcte
taal. In dit helder taalgebruik, dat in Frankrijk al sinds de oprichting van de
Académie Française als ideaal (van clarté) was gecultiveerd, was geen plaats
meer voor vondeliaanse metaforen en ingewikkelde vergelijkingen.
Lodewijk Meijer, de voorman van Nil Volentibus Arduum
Van deze ideeën vervuld zetten negen erudiete Amsterdammers, onder wie
vier medici en twee juristen, zich vanaf 1669 in voor de verbetering van het
kunstzinnige en zedelijke gehalte van het schouwburgrepertoire. Verenigd in
het genootschap Nil Volentibus Arduum zouden zij dit doen via literaire kritiek, goede voorbeelden en theoretische richtlijnen, alles volgens de normen
van rede en gezond verstand, waardoor uiteindelijk ook de maatschappij gezuiverd zou worden van misvattingen en misstanden.
Hun voorman, de oudste en de geleerdste, was de toen veertigjarige medicus Lodewijk Meijer, die evenals zijn medische collega en medeoprichter
Johannes Bouwmeester tot de kring van radicale filosofen rond Spinoza behoorde. Meijer en Bouwmeester waren beiden leerling geweest van Franciscus
van den Enden, de schoolmeester van de Amsterdamse Latijnse school met
wie ook Vondel in contact had gestaan. Van den Enden had de overdracht van
nieuwe ideeën het uitgelezen middel geacht om het volk los te maken uit de
beperkingen die de kerk aan hun denken oplegde; uiteraard had ook het toneel in zijn opvattingen over opvoeding een belangrijke plaats ingenomen.
Ook Meijer was een vrijdenkend idealist, in wiens ogen rationele filosofie en
wetenschap de sleutels vormden tot een nieuwe benadering van mens en wereld.
Kort tevoren had hij met zijn anoniem gepubliceerde werk over de filosofie als
uitlegster van de Heilige Schrift (zie p. 539) een heftig debat over de uitgangs-
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punten van het christendom op gang gebracht. Maar eveneens had hij als bewerker van een lexicon van vreemde termen op allerlei gebied (dat vanaf de
vijfde, zeer uitgebreide druk in 1669 L. Meijer’s woordenschat heette) wetenschappelijke kennis toegankelijk willen maken voor een algemeen publiek.
Meijer had zich al eerder als toneelschrijver gepresenteerd, evenals twee andere Nil-leden van het eerste uur, de jurist Andries Pels en de chirurgijn David
Lingelbach. Meijer en Pels hadden in respectievelijk 1667 en 1668, toen Meijer
een van de schouwburghoofden was, kunst- en vliegwerk in een spel geïncorporeerd. In zijn voorwoord tot het Ghulde vlies (1667) had Meijer toen met
een beroep op zijn voorbeeld Corneille geprobeerd dit spektakel van het odium
‘wetteloosheid’ te redden (zie p. 540). In de uitvoerige inleiding tot zijn tragedie Verloofde koninksbruidt (1668) distantieerde hij zich echter van het gebruik
van machines en onderschreef hij nauwkeurig een groot aantal punten uit de
classicistische toneeltheorie, zoals die in Corneilles Discours uiteengezet waren. In het stuk zelf, waaraan hij al vijftien jaar tevoren was begonnen, paste hij
die regels minder strikt toe. Meijer had de intrige voor een groot deel ontleend
aan een oudere tragedie van Corneille (Rodogune), maar hij sloot in zoverre
nog wel aan bij de senecaanse gruwel dat ook hier, in afwijking van het Franse
voorbeeld, een wraakzuchtige moeder haar echtgenoot het bloed van een
door haar gedood zoontje liet drinken. Deze scène, die eerder in Costers Ithys
voorkwam, was te vergelijken met een andere kannibalenscène in Vos’ Aran en
Titus. Alle auteurs hadden daarvoor in Seneca’s Thyestes een voorbeeld. Wel
ging het er Meijer – nog meer dan in zijn vorige tragedie – vooral om zo verschillend mogelijke hartstochten te presenteren en de werking van de rede
daarop. Slechts twee van de personages werden geen slaaf van hun passies en
onthielden zich van vernietigende handelingen. Deze rationele figuren herstelden door hun huwelijk de eendracht in het land. Van psychologische karakterisering, zoals bij Corneille, was nauwelijks sprake. Wel van veel actie.
In zijn voorwoord erkende Meijer zelf dat hij in dit jeugdwerk op allerlei
punten had gezondigd tegen de nieuwe theorie die hij presenteerde, maar hij
meende wel dat hij de vereiste eenheid van handeling, waarin alles ‘noodzakelijk en waarschijnlijk’ uit elkaar voortvloeide, in acht had genomen. In feite
ging het daarbij meer om een eenheid van geschiedenis dan om het feit dat de
dramatische gebeurtenissen strak en causaal met elkaar verknoopt waren. De
corneilliaanse principes waarop hij zich met zo veel nadruk beriep, betroffen
vooral een aantal technische vernieuwingen. Die vereisten bijvoorbeeld een
introductie van de belangrijkste personages aan het begin en een duidelijke
motivering van ieders opkomst en vertrek, een strengere toepassing van de
aaneenschakeling van de scènes (liaison des scènes) en een ontknoping die zo
laat mogelijk in het stuk viel, omdat deze anders de noodzakelijke spanning

zou doorbreken. Over de uitbeelding van karakters en de betekenis van de
hartstochten voor het nut van de tragedie – belangrijke punten bij Corneille –
zei Meijer echter niets. Maar overtuigd van het belang van strikte toneelwetten
was hij wel en dit was waarschijnlijk de reden dat de – ook ideologisch controversiële – arts in februari 1669 niet meer werd herbenoemd als schouwburghoofd.
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Het beschavingsoffensief van Nil
De wekelijkse vergaderingen van het genootschap Nil Volentibus Arduum waren gewijd aan voordrachten en besprekingen van elkaars inbreng. De kunstrechters waren ook streng voor elkaar: een van de oprichters, de jonge dichter
Antonides van der Goes, zou in 1671 het genootschap de rug toekeren, waarschijnlijk wegens betuttelend commentaar van zijn collega’s op zijn grote
stroomdicht De Ystroom. Buiten de kring van Nil zou Van der Goes wegens dit
gedicht algemeen bejubeld worden. In de eerste periode tot 1671 betroffen de
voordrachten meestal aspecten van de classicistische dramatheorie, met de
bedoeling om deze onder de titel Onderwys in de tooneel-poëzy uit te geven.
Die publicatie kwam er echter pas zo’n honderd jaar later, in 1765, waarschijnlijk omdat er aan onderlinge consistentie en eenduidigheid van de hoofdstukken nogal wat ontbrak. De veertig overgeleverde verhandelingen betreffen
hoofdzakelijk de tragedie, omdat in de traditie die terugging op Aristoteles’
Poetica de komedie vrijwel buiten de boot was gevallen. Nil steunde vooral op
Aristoteles en Corneille, maar had daarnaast ook opvattingen verwerkt van
Horatius, Scaliger, Heinsius, Vossius en D’Aubignac.
Het Onderwys was de eerste gedetailleerde Nederlandstalige toneelpoëtica,
maar wel een die onbekend bleef aan de tijdgenoten. Terwijl die voor de kennis van de inzichten van Nil waren aangewezen op de gedrukte uitgaven van
het gezelschap, konden pas latere generaties zich een volledig begrip vormen
van de theoretische reflectie van het genootschap. Die betrof allereerst algemene kwesties als de vraag of natuur dan wel kunst de dichter maakt, en de
definitie, het nut en de geschiedenis van het toneel. Daarna kwamen de eisen
ten aanzien van de structuur, het onderwerp, de karakteruitbeelding, de stijl,
het onderscheid tussen tragedie en komedie en dergelijke aan de orde. Geheel
nieuw waren de zeven hoofdstukken over de hartstochten, waarvan Meijer er
drie of vier schreef. Deze aandacht was een weerspiegeling van de bijzondere
belangstelling van Nil voor de emotionele functie van het toneel, in dienst van
ethisch inzicht. Zo nuanceerde Meijer het emotioneel effect van de tragedie
door in hoofdstuk 34 een onderscheid te maken tussen ‘nutte’ hartstochten als
medelijden en vrees, verontwaardiging, schrik en verwondering, en ‘vermakelijke’ hartstochten. Deze tweede categorie, die het genoegen bepaalde waar-

Verwondering kan inde Aenschouwers verwekt worden wanneer de hooftpersoon
of persoonen zo uit steekend deugdig, grootmoedig en standvastig ingevoerd
worden, dat zy zich over het ongeluk niet alleen ontzetten noch beklaagen, maar
het zelve verachten en uittarten, altyd op de goedheid van hunne zaak gerust
blyvende, ende op de deught zich verlaatende. De verwondering inde kijkers over
deze zo groote en ongemeene deucht en heldachtige kloekmoedicheidt ontstaande
is de oorzaak van een Liefde tot dezelve, die noodwendig op de verwondering
inde aanschouwers volgt.

Het Nil-lid Antonius van Koppenol beschouwde vrees (door hem gelijkgesteld
aan ‘schrik’) als de nuttigste hartstocht, omdat die in het binnenste van de toeschouwers leidde tot het haten van de ondeugd en zo eveneens tot de gewenste
liefde voor de deugd.
Na twee hoofdstukken over het komische genre en de aard van het lachwekkende daarin, volgden nog twee bijdragen van Meijer. Een ging over spelen
met kunst- en vliegwerk en een over de proloog, zowel de aparte proloog (zoals die in de klassieke Latijnse komedie) als het eerste deel van het eigenlijke
spel. In die eerste bijdrage onderwierp hij het gebruik van machines voor
wonderbaarlijk visueel genot aan allerlei restricties. Zo mochten bijvoorbeeld
vliegende en van gedaante wisselende goden alleen ingevoerd worden als de
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mee het publiek naar een stuk kijkt, bestond met name uit nieuwsgierigheid
(naar de status van de personages en hun voorgeschiedenis) en verlangen (naar
de afloop). Deze ‘vermakelijke’ hartstochten vormden een belangrijk aspect
van de uiteindelijke didactische opzet van de tragedie, omdat zonder genoegen
de ‘nutte’ hartstochten niet of in onvoldoende mate zouden ontstaan en de
verlangde ‘vergenoeging’ zou uitblijven.
Meijer probeerde ook genuanceerd vat te krijgen op het moeilijke aristotelische begrip catharsis. Evenals Corneille interpreteerde hij dit niet als een
therapeutische emotionele loutering (zoals bij Heinsius en Vondel), maar in
ethisch-didactische zin. Doordat zij medelijden en vrees ondergaan, zouden
de toeschouwers gereinigd worden van de (kwade) hartstochten die de toneelfiguren te gronde richten. Beiden prefereerden duidelijk deugdzame of ondeugdzame protagonisten boven een held die balanceerde tussen goed en kwaad. En
net als Corneille meende Meijer dat het wekken van medelijden en vrees heel
goed door het optreden van verschillende figuren, respectievelijk deugdzame
en ondeugdzame, kon worden bewerkstelligd. Volgens hem leidde medelijden
met een deugdzaam en standvastig toneelpersonage tot ‘verwondering’ (hier in
de zin van bewondering, de corneilliaanse admiration) en zo tot de gewenste
deugdliefde:
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Titelpagina van Het huwelyk van
Orondates en Statira, Amsterdam,
A. van Gaasbeek, 1670.
Een van Nils ‘tegenvertalingen’
met de vermelding ‘Nooit op de
Amsterdamsche Schouwburg
vertoont’ en met het vignet van
Nil Volentibus Arduum.

stof aan de klassieke mythologie was ontleend en zeker niet in echt gebeurde
of zelfverzonnen geschiedenissen. Het aanwenden van kunst- en vliegwerk
moest noodzakelijk zijn, nooit ongeloof kunnen verwekken of strijdig zijn met
‘natuur en zeeden’. Maar Meijer zag er wel een mogelijkheid in tot verfraaiing
van een spel. Het klonk allemaal als een verdediging van zijn eigen Ghulde
vlies. Mogelijk dateerde dit betoog nog uit de periode van zijn regentschap
van de Schouwburg, toen hij kunst- en vliegwerkspelen niet wilde afwijzen,
maar zich wel tegen Vos’ excessen op dit gebied wilde verzetten. In andere Nilbijdragen stond men beslist minder positief tegenover deze voorbeelden van
uiterste ongeloofwaardigheid.
De theoretische hoofdstukken van het Onderwys bleven binnenshuis, maar
het genootschap trad wel direct – als collectief – naar buiten met praktische
kritiek op nieuwe stukken die op de Schouwburg gespeeld werden: allemaal
vertalingen. Dat gebeurde in de vorm van – gedrukte – ‘tegenvertalingen’: nieuwe,
in de ogen van Nil betere, bewerkingen van de oorspronkelijk stukken, die zich
op de titelpagina presenteerden met de strijdkreet ‘Nooit op de Amsterdam-
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sche Schouwburg vertoont’. Deze bewerkingen openden een hele reeks uitgaven die met het keurmerk van Nil zouden verschijnen. Ze waren herkenbaar
aan het vignet op de titelpagina, waarop een man (een dichter) een rots op
klautert om de lauwerkrans op de top te bemachtigen. In sommige versies
probeerde een blaffende hond (symbool van de nijd) dit te verhinderen.
Zoals het gezelschap dat ook met later werk zou doen, droeg Nil zijn ‘tegenvertalingen’ op aan diverse potentiële mecenassen. Deze opdrachten gebruikte
men om op hautaine en sarcastische toon zijn misprijzen te uiten over de taalkundige en compositorische onkunde van zowel de eerdere vertaler als de auteur
van het oorspronkelijke stuk. Al in 1669 droeg Nil bij monde van Moesman
Dop een nieuwe vertaling van Quinaults tragedie Agrippe, roy d’Albe (Agrippa,
koning van Alba) op aan de regenten van het Weeshuis en Oudemannenhuis,
de eigenaren van de Schouwburg. Hierin had men overigens alleen het nogal
ronkende taalgebruik van de vorige vertaler, Hendrik de Graef, verhelderd en
vereenvoudigd, maar niet ingegrepen in de compositie van het stuk. De schouwburghoofden, zo meende Nil, zouden in plaats van stukken van literaire scharrelaars deskundige auteurs moeten engageren en moeten afzien van vriendjespolitiek.
Nil-auteurs werden echter voorlopig nog geweerd van het schouwburgtoneel en zo begon een moeizame literaire strijd. In 1670 gaf Nil alternatieven
voor spelen van het kersverse schouwburghoofd Joan Blasius: een bewerking
van Plautus’ komedie Menaechmi (Dubbel en enkkel) en een van J. Magnons
Le mariage d’Oroondate et de Statira, een tragikomedie. In beide gevallen
bracht het kunstgenootschap nu ook aanzienlijke structurele verbeteringen
aan. Blasius had met zijn Plautus-bewerking aangesloten bij de Warenar, die
hij conform de toen gangbare mening aan Hooft én Coster toeschreef. Hij had
de handeling niet alleen naar Amsterdam verplaatst, maar de personen ook
laten spreken in een kleurrijke taal, inclusief verouderde woorden. Antonides
van der Goes legde de opvattingen van Nil over beschaafd en helder taalgebruik aan de tekst op. Namens zijn achterban verweet hij Blasius dat deze te
veel fouten in het origineel had laten zitten, zoals monologen en andere onwaarschijnlijkheden in het handelingsverloop. En over Blasius’ nieuwe
Magnon-bewerking was Nil nog veel onvriendelijker. David Lingelbach droeg
de omwerking op aan dezelfde man – Gerard Bicker van Swieten – die Blasius
als adressaat had gekozen. Vervolgens zette men in een Dichtkunstig onderzoek
en oordeel over het treurspel van Orondates en Statira uitvoerig uiteen waarom
Blasius’ spel in structureel en stilistisch opzicht nog veel gebrekkiger was dan
het origineel. Blasius kenmerkte zich door ‘hoogdraavendheidt van zeggen’,
maar de weinigzeggendheid van die ‘windige en brommende woorden’ zou
toch wel gemakkelijk onderkend worden door oordeelkundigen die

gewoon zijn door zulke kladderige vernissen, en konstelooze blanketselkorsten
met de scherpe straalen van hun geloutert oordeel heen te booren.
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Nil kwam met de eerste twee tegenvertalingen naar buiten onder de vlag van
Vondel, die in het voorbericht tot Jeptha Aristoteles tot hét richtsnoer voor de
dramaschrijver had verheven. In een welwillend drempeldichtje voor de ‘welvertaalden Agrippa’ wekte de oude meester de kunstkenners op om, voor zover de regels van Aristoteles hun bevielen, te kiezen voor ‘spel van oordeel en
verstant’. Ook De gelyke tweelingen, de Menaechmi-bewerking van zijn protegé
Antonides van der Goes, voorzag Vondel van een op zichzelf weinigzeggend
kwatrijn. Maar in de gevestigde schouwburgkring waren de rigide opstelling
en felle toon van Nil weinig bevorderlijk voor een welwillend gehoor.
In 1670 brandde een felle discussie los tussen het genootschap en zijn tegenstanders, die zich niet wilden wringen in het gepropageerde poëticale keurslijf. De kemphanen deden niet voor elkaar onder in venijn, al was de anti-Nilkritiek minder goed beargumenteerd. Zo verzette een aantal anonymi uit het
schouwburgmilieu, onder wie Asselijn en Blasius, zich fel tegen de ‘Poëetische
Inquizitie’, die alles verketterde wat niet met de ‘kanon, ofte reegle van dat
Concilium’ overeenkwam. Ook zij voegden hun kritiek – getekend met respectievelijk N.N. en hun initialen E.B.I.S.K.A. – toe aan een uitgave van een
toneeltekst, in dit geval een vertaling van een stuk van Rotrou. Dit ‘Voor- en
Nabericht tegens de Dichtkunstige Onderzoekers’ was beslist geen stilistisch
hoogstandje. In het voorbericht benadrukten de auteurs ze dat de geleerde
kennis van Nil zeker geen garantie was voor redelijkheid:
Maar zoude ons niet konnen beweegen, om tot hun over te gaan, terwijl het
meerendeel gestudeerde lieden zijn? ervaaren in veelderhande taalen en weetenschappen? die elk een karacter voeren met was en zeegel? wiens naamen met
bezondere tijtelen zijn verrijkt? neen, ook niet; want wy hebben exempelen, dat
veele door de studien zijn komen te vervallen in frenesie ofte raazende dulligheyt
[doldriftige waanzin], daar ik oordeel deeze niet vry van te zijn. Want zoo wy de
dingen, en ’t geen zy vorder bewerken, te recht inzien, wy zullen bevinden dat zy
doorgaans met eenige razernye [onzinnigheid] zijn vermengt; zoo dat den
onervaarene daar door niet verlicht, noch den verstandigen kan werden overtuygt
van het zelve voor goedt te keuren; derhalven de reede ons gebiedt van hun af te
zien, en hun doen te wraaken.

In het ‘Nabericht’ richtte het schouwburgcollectief zijn pijlen speciaal op Meijer,
wiens Verloofde koninksbruidt men op zijn beurt – maar met weinig diepgang –
doorlichtte op ‘misslaagen’.

Opschorting van acties tot nader order
De toneeldiscussie verloor haar actualiteit toen in juni van het rampjaar 1672
de Schouwburg gesloten werd. De Republiek was inmiddels overvallen door
een nieuwe oorlog, waarin men het hoofd moest bieden aan een alliantie van
Frankrijk en Engeland, gesteund door de twee onafhankelijke bisdommen
Munster en Keulen. In de zomer mondde de politieke paniek uit in de verheffing
van Willem iii tot algemeen legeraanvoerder én stadhouder, en in de geweld-
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De Nil-leden hielden Asselijn voor de enige auteur van dit geschrift. Hij was
immers de autodidact die in het voorwoord tot Mas Anjello natuurlijke aanleg
boven de kunstregels had verheven en die naar aanleiding van Meijers voorrede
tot het Ghulde vlies geschimpt had op auteurs die alleen maar vertaalden en
niet in staat waren tot eigen vinding (zie p. 540). In een Antwoord op het Voor- en
nabericht schilderde de beledigde partij hem af als een ongeletterde volgeling
van de verwerpelijke Jan Vos, iets wat Meijer hem in een apart naschrift nog
eens goed inpeperde. Hij zou de domme aap van Vos zijn.
Asselijn en Blasius waren niet geheel doof voor de aanmerkingen van het
geleerde genootschap. De classicistische regels die in Frankrijk waren onderschreven, konden in hun pretentie van universaliteit immers bogen op gezag.
Asselijn publiceerde in 1671 alweer een tragedie, gewijd aan een eigentijdse
heldhaftige bestrijder van tirannie in het prinsbisdom Luik (De moort tot
Luyk). Bij die gelegenheid wilde hij Nil kennelijk vóór zijn door zelf al enkele
punten van mogelijke kritiek te noemen. Zo zou men zich kunnen storen aan
de toevoeging van zang en dans en het invoegen van een verzonnen liefdesmotief, inclusief een verkrachtingspoging, in het historische verhaal. Voor deze
inbreuk op de eisen van geloofwaardigheid, welvoeglijkheid en eenheid van
toon gaf hij een praktische verklaring. Hij was bovendien zo braaf om te benadrukken dat hij de vereiste liaison des scènes, de eenheid van tijd en plaats (per
bedrijf) en het intern decorum ten aanzien van de personages wel in acht had
genomen. Tegelijk herhaalde hij het verwijt dat Nil was blijven steken in het
leer- en oefenstadium van het vertalen. Overigens speelde zijn stuk nog steeds
geheel in op de sensatielust van het grote publiek, dat niet alleen van liefdesperikelen, maar ook nog graag van het optreden van de Wraak en zijn helse
geesten en van moord en doodslag genoot. Daarentegen zorgde Blasius er in
zijn volgende vertaling van een Frans blijspel (De malle wedding, 1671) voor dat
Nil weinig reden meer zou hebben voor kritiek op zijn versbouw of woordkeus. Wel gaf Nil ook dit keer een alternatieve bewerking (De malle wédding,
óf Gierige Geeraardt, 1671), gepresenteerd als meer oorspronkelijk dan vertaald.
Maar zonder reactie op Blasius en met nadruk op de nieuwe ‘vloeiendheid’
van rijm en metrum (in regels die wisselden in lengte en rijmschema).
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dadige dood van de gebroeders De Witt. Andries Pels zou later beweren dat de
directe aanleiding tot het beëindigen van de toneelvoorstellingen een hernieuwde opvoering van Dullaerts Karel Stuart was, kort nadat Anslo’s Parysche
bruiloft opnieuw op de planken was gebracht. Het is de vraag of het inderdaad
lag aan deze twee tragedies, waarin de haat tegen de vijanden Engeland en
Frankrijk in principe inderdaad werd aangewakkerd. Overal immers werd
openbaar toneelvermaak – zowel op kermissen als in de Haagse Schouwburg –
nu verboden. De predikanten triomfeerden.
In het licht van zo veel agressie moest ook Nil zijn literaire kritiek tijdelijk
opschorten. Terwijl het voormalige Nil-lid Antonides van der Goes zich
mengde tussen de pamfletschrijvers die het benarde vaderland opwekten tot
herstel van de oude Bataafse geest (zie p. 792), trokken zijn vroegere vrienden
zich terug binnenshuis. Daar beperkte men zich tot de presentatie van verhandelingen over diverse onderwerpen, zoals het gebruik en misbruik van de
mode, de kunst van het vleien, beide door Pels, en het werken aan allerlei vertalingen van geschied- en toneelteksten en literair werk van klassieke auteurs.
Nil nam zijn zelfopgelegde opdracht tot ethische maatschappijregulering
daarbij even serieus als de dissident Antonides. Al eind 1671 had men besloten
tot de bewerking van het eigentijdse zinnespel Tirannide dell’ interesse, een
‘tragedia politicomorale’ van de Italiaan Francesco Sbarra. Het stuk, dat bestemd was geweest voor opvoering in de Italiaanse stadsrepubliek Lucca, bevatte lessen voor regeerders, die eigenbaat nooit de kans mogen geven om verstand en deugd te elimineren. Zulke lessen konden toen in het staatsgezinde
milieu, waarin men een eenhoofdig gezag als dat van Oranje beschouwde als
een vrijbrief voor machtsmisbruik, gemakkelijk een actuele propagandawaarde krijgen. Ze sloten in elk geval aan bij het rationalistisch gedachtegoed van
(het merendeel van) de Nil-leden. Maatschappelijke regulering door middel
van de ratio was ook het doel van de vertaling van de tiende satire van Juvenalis, een beschouwing over de ijdelheid van de menselijke begeerten en ambities, waartegen men alleen zijn geestkracht kan inzetten. Beide vertalingen
zouden in 1679 gepubliceerd worden. In de opdracht aan burgemeester Hudde
gaf Nil de vertaling van Juvenalis een christelijke strekking door diens tegenwicht tegen alle vanitas voor te stellen als ‘de oeffening der Deugd, én de zekerheid van Góds Voorzienigheid’. Het geloof in Gods allesbesturende wil was
zeker niet in de geest van Meijer.
Onder leiding van Meijer werkte men vanaf 1671 bovendien aan een nieuw
gemeenschappelijk project, een eigentijdse Nederlandse grammatica. Geeraardt
Brandt had dit plan bij Antonides gelanceerd toen hij samen met Hoofts zoon
Aernout de uitgave voorbereidde van Hoofts verzameld werk. Ook Hooft had
eertijds veel belangstelling gehad voor taalkundige aangelegenheden en de
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tijd was rijp voor nieuwe initiatieven op dit terrein. De grammaticale verhandelingen van Nil hadden moeten uitmonden in een schoolboek, maar evenals
het Onderwys in de tooneel-poëzy werd dit pas in de achttiende eeuw – in 1728
– uitgegeven en dan nog slechts drie hoofdstukken ervan. De bemoeienissen
van Nil met een nieuwe retorica leverden helemaal niets op.
Opmerkelijk was het groepswerk om nieuwe Nederlandse bijdichten te
schrijven voor Vaenius’ Emblemata Horatiana (zie p. 273). In de eerste plaats
was Nil daarmee ingegaan op een vraag van de Brusselse uitgever François
Foppens, die een luxueuze heruitgave van de bundel op de markt wilde brengen. Het Amsterdamse dichtgenootschap genoot in de Zuid-Nederlandse
hoofdstad kennelijk een goede faam en concreet was het verzoek waarschijnlijk ingegeven door de naam van Pels als Horatius-kenner (zie p. 705). De opdracht sloot bovendien mooi aan bij het streven van Nil naar zedelijke verheffing: Vaenius’ emblematabundel stond immers volop in het teken van een
verheven – in casu neostoïcijnse – levensleer. Men begon er vrijwel meteen
mee in 1678, maar het zou duren tot 1682 eer het project was voltooid. Het genootschap gaf in dat jaar de Nederlandse epigrammen zelf uit – zonder platen –
met de mededeling dat het zo liet zien dat het zich niet alleen maar met toneel
bezighield (Bygedichten op Otto Vaenius zinnebeelden, uit Horatius). Een verbeterde en vermeerderde herdruk volgde nog in 1709. Foppens’ Brusselse uitgave met de Nil-teksten – uiteraard met de platen en meertalig – verscheen
eveneens in 1682 en in 1683. Een en ander lijkt in Amsterdam aan het begin te
hebben gestaan van een echte Vaenius-revival. Al in 1683 trad uitgever Danckertsz.
er eveneens aan de dag met een meertalige uitgave van de Emblemata Horatiana. Bij Nil had hij tevergeefs aangeklopt om de nieuwe bijgedichten te krijgen. Hij liet daarom nieuwe Nederlandse epigrammen maken door Anthony
Janssen, de vader van Antonides van der Goes. Die rijmpjes zouden het overigens beter doen dan de teksten van Nil. Verbeterd werden ze in 1684 ook opgenomen in een Latijns-Duits-Frans-Nederlandse uitgave van de bundel door
Hendrik Wetstein en in de eentalig Nederlandse De leermeester der zeden,
waarin slechts één op de vier gedichten van een plaatje is voorzien. In dit laatste
– vaak herdrukte – bundeltje, dat kennelijk voor een minder veeleisend publiek is gemaakt, variëren de plaatjes; ze zijn gekozen uit Vaenius of Cats, soms
vormen ze een contaminatie van beide of komen ze uit een nog andere bron.
De Schouwburg bleef ruim zesenhalf jaar dicht. Vrede met Engeland was al
in 1674 gesloten, waarna men ook een compromis met Frankrijk kon verwachten, met hoop op herstel van de economie. De regenten van de godshuizen, die
al die jaren geen profijt meer hadden kunnen trekken van de schouwburgvoorstellingen, drongen aan op hervatting, en ondanks de tegenstand van kerkelijke
zijde besloot de magistraat eind december 1677 daarin toe te stemmen. Maar
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Portret van Petrus Francius voor het
grafmonument van Michiel
Adriaensz. de Ruyter in de Amsterdamse Nieuwe Kerk. Schilderij van
Ludolf Bakhuysen, 1688. Francius
had bij de begrafenis van De Ruyter,
elf jaar tevoren, een Latijns lijkdicht
voorgedragen.

dan wel op voorwaarde dat er niets meer vertoond zou worden dat aanstootgevend kon zijn in religieuze, politieke of zedelijke zin. Rust in de stad! Dit betekende dat het toneel zijn oude opiniërende functie op het gebied van actuele
politieke en religieuze discussies zou moeten verliezen.
De burgemeesters trokken de keuze en benoeming van de schouwburghoofden nu direct aan zich. Zij honoreerden het beschavingsoffensief van Nil
door drie van de zes plaatsen in het nieuwe bestuur aan de belangrijkste leden
van het geleerde genootschap toe te kennen, dat wil zeggen aan Meijer, Pels en
Bouwmeester. De benoeming van professor Petrus Francius, sinds 1674 hoogleraar in de geschiedenis en welsprekendheid aan het Athenaeum, bracht het
bestuur op een nog respectabeler, hooggeleerd niveau. Nog maar net, in maart
1677, had hij roem geoogst als Latijns lijkredenaar ter gelegenheid van de staatsbegrafenis van Michiel de Ruyter in de Nieuwe Kerk, een uniek evenement in
het zeventiende-eeuwse Amsterdam. Ter herinnering aan zijn glorieuze optreden zou Francius zich elf jaar later ten voeten uit voor het inmiddels opgerichte
grafmonument van de admiraal door Rombout Verhulst laten afbeelden. Bij
vele herdenkingen van befaamde doden kon men op zijn Latijns dichterschap
rekenen. In de volgende paar jaren kon het schouwburgbestuur, met hem en
zonder inmenging van de regenten van de godshuizen, voor een toneelrepertoire zorgen dat niet zozeer werd bepaald door de smaak van het grote publiek,
als wel door de normen van uiterlijke en inhoudelijke beschaving.
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Andries Pels als woordvoerder van Nil
Andries Pels (1631-1681) werd de productiefste auteur van Nil én de spreekbuis
van het genootschap in twee leerdichten. Daarin maakte hij de opvattingen
van Nil veel gemakkelijker toegankelijk dan het theoriezware Onderwys ooit
had kunnen doen. Al in het begin van de windstilte in de periode 1672 tot 1677
bereidde hij een bewerking van Horatius’ Ars poetica voor. Diens poëticale
richtlijnen, zoals die betreffende het decorum, de consistentie, de waarschijnlijkheid en het bestuderen van voorbeelden, werden in het classicisme opnieuw benadrukt. Pels moderniseerde Horatius’ tekst door deze in de geest van
Nil uit te breiden en aan zijn eigen tijd aan te passen. Q. Horatius Flaccus dichtkunst, op onze tyden, én zeden gepast kwam nog voor de heropening van de
Schouwburg uit, in 1677. In zijn voorrede brak Pels eerst een lans voor een
duidelijke en eenvoudige spelling, waarin voor verschillende klanken verschillende tekens werden gebruikt. Het door hem bepleite gebruik van accenttekens
was voor grammatici niet nieuw – men vond ze ook bij Hooft – maar de toepassing ervan in Nil-teksten zou bij velen spot opwekken. Kenmerkend voor
het belang dat hij hechtte aan rijm en metrum als bindingselementen van de
dichtkunst, was Pels’ uitbreiding van de tekst van Horatius met een rudimentaire versleer. Ook gaf hij een terugblik op de Nederlandse literatuurgeschiedenis; die had sinds Spiegel wel verschillende ‘Létterhélden’ opgeleverd, maar
men had toch nu pas, dankzij de Fransen, inzicht gekregen in de regels der toneelkunst. Ook gaf hij vrij veel aandacht aan het verdwijnen van de rei in het
Franse treurspel. D’Aubignac had er in La pratique du théâtre op gewezen dat
de louter toeschouwende senecaanse rei zijn oorspronkelijke functie van permanent aanwezige deelgenoot aan de handeling had verloren en alleen maar
de handeling onderbrak, zonder dat men wist wat zij op het toneel kwam
doen. In de opvatting van Nil was evenmin plaats voor de rei, ook niet in haar
eerste vorm, hoewel die toch het voordeel had dat figuren nooit alleen op het
toneel stonden en er dus nooit sprake was van (onwaarschijnlijke) monologen.
Om die monologen te vermijden had men in de Franse praktijk de confident(e) of
vertrouweling(e) ingevoerd, een figuur die Pels van harte aanbeval. Zijn Horatius-bewerking zou in 1681 en daarna opnieuw in 1694 op de markt komen.
In het zicht van de geplande heropening van de Schouwburg begon Pels in
1677 op instigatie van twee zittende burgemeesters aan een tweede uitvoerige
verhandeling op rijm, Gebruik én misbruik des tooneels. Het was een precaire
taak, bestemd om die Schouwburg acceptabel te maken voor eenieder die tevoren op enigerlei wijze aanstoot had genomen aan de opvoeringen. Daarbij
kon hij tegelijk de standpunten van Nil verwoorden.
Pels bond in Gebruik én misbruik allereerst de strijd aan met degenen die
het toneel zijns inziens hadden misbruikt door zo veel mogelijk geldgewin boven
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‘leerzaam tyd verdryf ’ voor de jeugd te stellen: de hoofden van de Schouwburg.
Tegelijk wees hij op de voorwaarden waaraan goed toneel diende te beantwoorden als het zijn taak, de bevordering van de burgerlijke zeden en een beschaafde taal, naar behoren vervulde. Hij lijkt ervan uit te zijn gegaan dat zijn
lezers intussen wel op de hoogte waren van de algemene classicistische regels,
zodat hij deze kort kon afdoen om zich vervolgens te concentreren op punten
die het opvoedende effect van een stuk bepaalden.
Pels betoogde dat het kwetsen van burgerlijke zeden en van staat en kerk of
particuliere personen op het toneel sowieso uit den boze was. Dat betekende
– conform de wens van de burgemeesters – de afwijzing van het gebruik van
grove, godslasterlijke of wellustige taal, en van het vertonen van gruwelen en
moorden, maar ook de verwerping van behandeling van zaken die politieke
implicaties konden hebben of die de religie raakten. Onder dit laatste vielen
alle bijbelse spelen, dus ook die van Vondel, en stukken over recente historische onderwerpen, waaraan verschillende eigentijdse auteurs zich hadden gewaagd. Uit hun tragedies bleek dat auteurs met hun stofkeuze al fout konden
zitten, want
Gy moogt van Oedipus, van Clytémnéstra zéggen
Al wat u invalt; maar van Karel Stuart* niet.

*de hoofdpersoon van de gelijknamige traditie van Joan Dullaert

Hoe licht verspraakt ge u: ’t is korteling geschied;
En ’t is zeer nét’lig voor, óf tégen Majesteiten,
’t Zy gy hén martelaars, óf schuldig noemt, te pleiten.
Zie nu mét aandacht die verscheiden’ stóffen van
Maria Stuart, én Johanna Graij eens an*.
*Vondels Maria Stuart (1646) en
Oudaans ‘tegenstuk’ Johanna Grey (1648)

Wie déze voorstaat, schynt die ongelyk te geeven;
Wie beide voorstaat, wordt van alle wind gedreeven.
Weg dan van ’t Schouwtooneel mét die beklémde stóf;
Weg mét de Moord tot Luik*, óf Spanjens Erfprins*, óf
Parysche Bruilóft*; ze is gevaarlijk sléchts te schétsen;
Hoe nétter gy ze ontwérpt, hoe feller zy zal kwétzen.
Waarom ook Bybelstóf op ’t Speeltooneel niet past:
Tót die verhand’ling heeft alleen de Leeraar* last.

*tragedies van resp.
Asselijn, Bidloo en Anslo

*predikant

In niet-controversiële stof moest ook ondubbelzinnig sprake zijn van poëtische gerechtigheid. In de geest van Nil vond Pels trouwens onderwerpen met
exemplarische deugdhelden die ‘lang worst’lend’ uiteindelijk hun rampspoed
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te boven komen, vruchtbaarder dan die waarin een schurk aan zijn eind komt.
Wel kon men, om sommige mensen te bevredigen, toch nog wel eens een gestrafte ‘aartsdwingland’ invoeren. Uiteraard moest zo’n drama altijd voldoen
aan de eisen van een passende, duidelijke taal en een evenwichtige compositie.
Zo hield Pels nog heel wat stukken tegen het licht. Sommige konden er niet
mee door wegens gebrek aan fatsoen en schoten tekort in opzet en uitwerking,
of de stof was op zichzelf al gevaarlijk voor de rust in de staat, zoals Asselijns
muiterijtragedie Mas Anjello. Andere spelen prees hij omdat zij moreel bevredigend eindigden of – in het geval van bijvoorbeeld de Cid van Corneille – subliem waren in uitbeelding van de emoties van edele helden en niet op oor of
oog, maar op de ziel inwerkten. Hooft en Vondel waren in Pels’ ogen wel de
helderste lichten van de Nederlandse taal en dichtkunst, maar als toneelschrijvers wisten ze niet de vereiste spanning tot het eind toe vol te houden. Ze lieten
de ontknoping te vroeg vallen. Bij Vondel volgde dan nog het hele laatste bedrijf en bij Hooft in Geeraerdt van Velsen de monoloog van de Vecht. Ook gebruikten ze ten onrechte stilistisch moeilijke, verheven taal, die in de ogen van
Nil de toegankelijkheid van een drama belemmerde. En ze legden de personages bovendien lange verhandelingen in de mond, die eveneens de spanning
doorbraken. Jan Vos’ successtuk Aran en Titus moest het het meest ontgelden.
Dat was uitermate aanstootgevend door het vertoon van al die wreedheden en
andere gruwelijkheden, gevloek en getier en redeloze ‘opsnijerijen’ over wellustige handelingen. Pels vond Vos’ indertijd zo geprezen stijl die van een
windbuil. Hij wees bovendien op gebreken in karakteruitbeelding, eenheid
van plaats en tijd en verbinding der scènes. Wel erkende hij dat Vos de kunst
verstond spanning op te wekken: de vele verwikkelingen kwamen inderdaad
aan het eind tot een ontknoping. Dat was overigens slechts toeval, dacht Pels,
want in Medea klopte daar weer niets van. Het ergste was dat de ongeleerde
Vos zo’n funeste invloed had gehad op jongere auteurs, die met ‘weidsch gesnor van woorden’ en het breed uitmeten van wreedheden het lagere volk bekoorden. Pels liet een denkbeeldig schouwburghoofd aan het woord die dit
soort stukken verdedigde omdat ze zo veel profijt voor de armen opbrachten.
Stel dat dat waar was, antwoordde Pels, zouden de burgemeesters die zoveel
uitgaven voor de verfraaiing van de stad, dan niet ook geld willen besteden aan
het stuiten van het morele verval van de jeugd en de verbetering van taal en
zeden?
De nieuwe Franse auteurs als Corneille en Racine boden natuurlijk de beste
stukken: ‘Hoe nét zyn die van taal? Hoe zédenrijk? Hoe fyn in kunst en schikking [compositie], in hartstógten, én gedachten.’ En ook de verwikkelingen in
drama’s van Spaanse of Engelse origine boden in principe veel leerzaams en
boeiends, als hun ‘wilde schikking’ maar geordend zou zijn volgens de Franse

regels. Pels’ overtuiging dat een kunstig drama aan de classicistische ‘wet en
régels’ moest beantwoorden, tekende ook zijn bekend geworden kritiek op
Rembrandts navolging van de ongeïdealiseerde natuur, die voor het toneel
door Vos was verdedigd:
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Gy mist zeer gróf, wilt gy ’t gebaande pad verliezen,
Wilt ge, als wanhoopende, een gevaarelyker kiezen;
En, met onduurzaam* lóf te vréden, doen, gelyk
De grote Rémbrand, die ’t by Titiaan, van Dyk,
Nóch Michiel Angelo, nóch Rafel zag te haalen,
En daarom liever koos doorluchtiglyk te dwaalen,
Om de eerste kétter in de Schilderkunst te zyn,
En ménig nieuweling te lókken aan zyn’ lyn;
Dan zich door ’t vólgen van érvaarene te schérpen,
En zijn vermaard pénseel den rég’len te onderwérpen.
Die, schoon hy voor niet één van all’ die meesters week
In houding, nóch in kracht van koloryt bezweek,
Als hy een’ naakte vrouw, gelyk ’t somtyds gebeurde,
Zou schild’ren, tót modél geen Grieksche Vénus keurde;
Maar eer een’ waschter, óf turfreedster uit een’ schuur,
Zyn’ dwaaling noemende navólging van Natuur,
Al ’t ander ydele verziering. Slappe borsten,
Verwrongen’ handen, ja de neepen van de worsten
Des ryglyfs in de buik, des kousebands om ’t been,
’t Moest al gevólgd zyn, óf natuur was niet te vréên.

*niet-blijvende

De weg naar vervolmaking leidt via inzicht in eigen fouten. Zo erkende Pels
dat stukken van Nil-leden die vóór de oprichting van het genootschap waren
gemaakt – merendeels stukken met kunst- en vliegwerk – beslist niet vlekkeloos waren, maar wat deze auteurs daarna hadden gepubliceerd, verdiende alleen maar lof. Dit was wel vaak niet oorspronkelijk werk, maar het maken van
goede vertalingen kostte meer moeite dan zelf iets verzinnen, meende hij. Nil
kon de weg wijzen naar het idealistische doel: ‘de kunst in tóp te héffen’. Pels
verbond daaraan wel de voorwaarde dat aan goede dichters niet alleen eer
maar ook (financieel) voordeel zou worden gegeven, en dat de Schouwburg door
kundige hoofden zou worden bestuurd. Zo’n voorstel tot geldelijke beloning
was niet eerder gedaan door geleerde auteurs met literaire pretentie. Nooit
hadden die het odium van broodschrijver op zich willen laden. Wel had een
onbekende dichter dit geluid al in 1663 laten horen (zie p. 518).
Gebruik én misbruik was al afgerond in 1678, toen Nil aan Meijer de opdracht

gaf om de tekst persklaar te maken. De uitgave verscheen echter pas in 1681, in
hetzelfde jaar als de eerste herdruk van Q. Horatius Flaccus dichtkunst.

Zoo blijft de glorie als in eigendom verpant
Aen my, en hun die my navolgende op dien trant,
Zich onder mijn banier in ’t velt van eer begeven;
En weten, dat men maer moet willen, om te streven
Ten steilte van een konst, daer zoo veel lof aen kleeft.

Hij daagt vervolgens met zijn schorre stem Apollo (dat wil zeggen: Vondel) uit
tot een zangwedstrijd, en wordt na zijn smadelijk verlies tot straf door de winnaar gevild.
Joachim Oudaan, die zich al eerder met spellingkwesties had beziggehouden en door Pels om commentaar op zijn Q. Horatius Flaccus dichtkunst was
gevraagd, kon zich niet vinden in Pels’ spellingvoorstellen, en evenmin in
diens afwijzing van niet geheel reguliere rijmvormen. Hij wees eveneens op de
gedwongenheid van het vertalen op rijm. Hoewel hij zich in zijn kritiek opwierp als een principiële bestrijder van al te strenge voorschriften, was het
duidelijk dat ook hij normen inzake versificatie hanteerde, maar dan die van
Vondel. Zijn Aanmerkingen zouden echter pas in 1713 worden gepubliceerd.
Oudaans vriend, de doopsgezinde Haarlemse arts Petrus Langedult, eveneens
een vondeliaan, onderschreef in de uitvoerige voorrede tot zijn treurspel Christus lydende en verheerlykt (1680) wel de visie van Nil op de positieve waarde
van zedelijk verantwoord toneel, maar hij keerde zich onder meer tegen het
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Reacties op het optreden van Nil
Al voordat Nil eind 1677 de wind in de zeilen kreeg, klonk er protest, maar ook
daarna bleef het verzet tegen zijn strenge regelgeving aanhouden. Wel aanvaardde men in principe dát er normen waren voor taalgebruik, stijl en compositie, maar men kon twisten over de vraag hoe stringent die waren of wie in
dezen leidinggevend mocht zijn. De beschouwingen hierover kennen we voor
een goed deel uit latere publicaties.
Zo vielen de bezwaren tegen Vondel lang niet bij iedereen in goede aarde,
zeker niet bij een Vondel-bewonderaar als Antonides van der Goes, die een duidelijke wrok tegen het genootschap koesterde sinds hij het de rug had toegekeerd. Gesteund door de roem die hij als vondeliaans dichter van De Ystroom
(1671) had behaald, stelde hij in 1676 in het satirische gedicht Marsyas met name
Pels aan de kaak als een onmachtige betweter. Met een toespeling op het devies van Nil belooft de verwaande sater Marsyas uit de klassieke fabel aan zijn
medesaters dat hij de kunst van zijn tegenstanders de grond in zal boren:
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accentgebruik en de afschaffing van de reien. Ook werd het voorstel tot financiële beloning in 1681 gebruikt om Nil te beschuldigen van inhaligheid ten
koste van de inkomsten der godshuizen. Dit gebeurde bij monde van Joan
Dullaert, die na 1679 met zijn nieuwe vertalingen geen voet meer aan de grond
kreeg.
Aan de andere kant vond duidelijke regelgeving ook in het verre Groningen
een sympathisant. De medicus-literator Ludolph Smids bereikte met zijn betogen weliswaar nauwelijks de openbaarheid, maar deze geven ons nu wel
zicht op een ijverige leerling in de provincie, die zich systematisch in de theorie schoolde ter ondersteuning van zijn eigen toneelpraktijk. Zijn theoretische
belangstelling resulteerde in enkele ongepubliceerde beschouwingen en een
lijst van ‘toneelwetten’, waarin hij sterk leunde op Meijers voorrede tot de
Verloofde koninksbruidt en – in de ‘wetten’ – ook op Pels’ Gebruik én misbruik.
Het lukte hem echter pas met zijn historiespel Konradijn tot de Amsterdamse
Schouwburg door te dringen nadat hij zich omstreeks 1685 in Amsterdam gevestigd had. In Konradijn volgde hij de algemene regels, maar de huilerige jonge
hoofdpersoon was toch geen waardige, dappere held, en het stuk kreeg ook
anderszins kritiek, zodat het na enkele opvoeringen in 1686 bijna direct uit het
repertoire verdween. Smids was wel geleerd ‒ hij leverde bijvoorbeeld ver talingen van stukken van Plautus –, maar in het schouwburgmilieu was hij
weinig geëerd. Vermaardheid zou hij alleen krijgen door zijn publicaties op het
gebied van de geschied- en oudheidkunde. In zijn bundel Poësye (1694) kreeg
ook een beknopte poëtica een plaats: Het toetssteentje der Nederduytsche toneelen mengelpoësye. In zestien hoofdstukjes ging hij daarbij speciaal in op aspecten
van literaire vormgeving als versbouw, rijm en bijzonder taalgebruik, toegelicht
met veel voorbeelden uit het werk van oudere en nieuwere schrijvers, waarin
hij de stijlfouten aanwees. In zijn afkeer van gezochte metaforen betoonde hij
zich daarin opnieuw een volgeling van Nil.

Het nieuwe toneel in het Noorden
In de eerste jaren na de heropening van de Amsterdamse Schouwburg drukte
Nil een puristisch stempel op het toneelbeleid. Maar ook in de jaren daarna,
toen de bloei van het genootschap voorbij was, oefende zijn literaire kritiek
ontegenzeggelijk invloed uit op de auteurs van het nieuwe repertoire, al werd
er in de praktijk wel wat water in de wijn gedaan. De tijd waarin verschillende
toneelopvattingen als gelijkwaardig naast elkaar konden bestaan, zoals die van
Vondel en Vos, was nu – althans in Amsterdam – voorbij. Voortaan zou een
dichter die zich niet aan de algemene regels betreffende structuur, stofkeuze,
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karaktertekening én zedelijke strekking hield, zich in principe aan veroordeling
blootstellen. Dit betekende overigens zeker niet dat oude publiekssuccessen
als Vos’ Aran en Titus van het toneel verdwenen. De Schouwburg bleef immers
een commerciële instelling. Naast vertalingen van Franse stukken, waarin amoureuze conflicten centraal stonden, bracht men nu ook wonderbaarlijke spektakels met ballet, muziek en toneeleffecten, die in de Franse hofcultuur eveneens hogelijk gewaardeerd werden. Dit Amsterdamse repertoire lijkt in hoge
mate toonaangevend geweest te zijn voor wat in de Haagse schouwburg en
door reizende troepen werd gebracht.
Een nieuw schouwburgbeleid
In februari 1678 benutten de nieuwe hoofden van de Amsterdamse Schouwburg de officiële heropening voor een hommage aan Hooft. Voor alle zekerheid liet men de opvoering van zijn vaderlandse stukken Geeraerdt van Velsen
en Warenar voorafgaan door een allegorisch spelletje van Joan Pluimer, om
daarin de nieuwe zedelijke orde te benadrukken. Pluimer was geen lid van Nil,
maar werkte wel in de nieuwe geest door een klucht uit het oude repertoire te
ontsmetten, zoals sindsdien vaker zou gebeuren. De tegenvertalingen van Nil
werden nu opgevoerd en herdrukt. Blasius was inmiddels gestorven en hoefde
dus niet knarsetandend toe te zien bij de definitieve verwerping van zijn spelen.
In de periode tot september 1681 bracht Nil een negental nieuwe stukken op
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Toneeldecor van de Amsterdamse Schouwburg door Gerard de Lairesse ‘De aloude hofgallery’,
ca. 1680. Gravure door A. van der Laan, achttiende eeuw.
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het toneel, het jaar daarop nog slechts twee. Alle kwamen ze uit bij de nieuwe,
vaste uitgever van Nil, Albertus Magnus. Van geheel eigen vinding waren alleen
twee zo genoemde ‘kluchtspelen’, een nieuwe aanduiding om komisch toneel
te onderscheiden van proza-anekdoten in de zogenaamde kluchtboeken. In de
praktijk lijkt ook nu het verschil tussen klucht- en blijspel voornamelijk door
lengte en indeling in bedrijven bepaald te zijn. Het eerste oorspronkelijke
kluchtspel van Nil, De vrijer in de kist (1678), sneed het in deze tijd populaire
thema aan van een aan onwillige ouders afgedwongen huwelijk. Dit was ook het
onderwerp van De wanhébbelyke liefde (1678), een bewerking van een Frans
blijspel van Quinault door Van Fornenbergh en Jillis Nooseman, dat in dezelfde tijd onder auspiciën van Nil uitkwam. De geliefden gedroegen zich hierin
alleen wat minder onberispelijk dan in het andere stuk. Het andere kluchtspel
van eigen vinding dat Nil bracht, was De bekeerde alchimist, óf Bedroogen bedrieger (1680) door David Lingelbach. Het was qua thematiek, de ontmaskering van een pseudoalchemist door de minnaar van de dochter van zijn
slachtoffer, weinig opwindend, en had in tegenstelling tot de andere genoemde kluchten nauwelijks succes. De drie door Nil gebrachte vrije bewerkingen
naar Molière, de meester van het Franse blijspel, deden het echter weer zeer
goed, ondanks de ordenende ingrepen van onder anderen Pels. Zo waren bijvoorbeeld van de dans en muziek in het ‘comédie-ballet’ Le Sicilien ou L’Amour
peintre (De schilder door liefde, 1682) alleen een paar liedjes overgebleven en
was een aardige scène geschrapt uit Le médecin malgré lui (samen met L’amour
médecin bewerkt tot Fielebout óf De dókter tégens dank, 1680), op grond van de
regel dat elk personage betekenis moest hebben voor het verloop van de plot.
Aan een treurspel van eigen vinding waagde Nil zich niet. Wel bracht de
Schouwburg in de eerste helft van 1680 twee oorspronkelijke tragedies van de
arts Govert Bidloo. Die had tevoren gezorgd voor enkele allegorische gelegenheidsspelletjes: in 1678 een ter ere van de vrede van Nijmegen en in 1679 een
Lykstacy bij de dood van Vondel. Bidloo verbeeldde in zijn Karel, erfprins van
Spanje (1679) de confrontatie tussen de geïdealiseerde Spaanse kroonprins
Don Carlos en zijn door kinderliefde, jaloezie en heerszucht heen en weer geslingerde vader Filips ii. Deze besluit uiteindelijk zijn zoon ter dood te laten
brengen wegens vermeend overspel met zijn echtgenote. Evenals Karel beantwoordde Bidloos Fabius Severus (1680) in zijn strakke compositie en strijd der
hartstochten, waarbij in dit geval een deugdzame echtgenote onder onmatige
liefdespassies van andere mannen moest lijden, aan de nieuwe Frans-classicistische geest. Bidloo meende dan ook dat bij de toeschouwer ‘de ontroering des
gemoeds’ zeker vergezeld zou gaan met ‘inwendig genoegen’. De dochters van
burgemeester Cornelis de Vlaming van Oudtshoorn, die elk een spel door
Bidloo opgedragen kregen, zullen er wel de gepaste tranen bij vergoten hebben.
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De drukken werden echter niet voorzien van het keurmerk van Nil. Uit de kritiek op Bidloos Karel in Pels’ Gebruik én misbruik des tooneels kan blijken dat
men viel over de afwezigheid van het gewenste contrast tussen ‘schuldigen, én
vroomen’.
Nil kwam zelf met Corneilles Cinna (1680, gedrukt in 1683), in succes nog
overtroffen door twee tragedies van Racine in Nederlandse jas. Meijers vertaling van Racines Andromaque (Andromache, 1678) was het eerste drama van
deze befaamde Franse toneelschrijver waarmee het Nederlandstalige publiek
kon kennismaken. In diens tragedies werd men geconfronteerd met personages
in de ban van obsessies, figuren die zich in feite onttrokken aan het didactische
ideaal van Nil, dat veel meer belichaamd werd door Corneilles deugdhelden.
Voor Corneilles heroïsche protagonisten waren liefde én de codes van plicht
en eer dwingende motivaties tot handelen, die onderling in conflict kwamen.
De helden konden uiteindelijk tot buitengewone wilsdaden komen en zo de
gewenste grandeur bereiken. Daarvan getuigde de zeer geliefde Cid, waarin
Rodrigue de vader van zijn beminde Cimène doodt om de eer van de familie
te redden, waardoor zijn geliefde – eveneens tegen haar liefdesgevoelens in –
weerwraak op haar minnaar eist. Hier wordt het conflict door de vorst beslecht, terwijl bijvoorbeeld in Cinna de oude keizer Augustus met een daad van
générosité de gepassioneerde complotteurs tegen zijn leven vergiffenis schenkt,
en dezen op hun beurt hun gerechtvaardigde drang naar wraak opgeven.
Deze edele figuren hadden nu bij Racine plaatsgemaakt voor slachtoffers
van hevige, onderling verknoopte liefdespassies; er waren slechts enkele handelende personen, wier conflict tussen hartstochten en een wankelende rede
de kern uitmaakte van een eenvoudige, doorzichtige intrige. Dit conflict leidde meestal tot een fatale ontknoping. De noodlottige passies van de vier protagonisten in Racines Andromaque – dat speelt na de Trojaanse Oorlog – zijn
hecht met elkaar verbonden. De Griekse vorst Pyrrhus wil Andromache, de
weduwe van de Trojaanse held Hector, dwingen tot een huwelijk door te dreigen dat hij anders haar zoontje Astianax zal overgeven aan de Grieken. Alleen
om haar kind te redden stemt ze toe in deze verbintenis met de moordenaar
van haar man en haar schoonvader, met de bedoeling om zichzelf daarna van
het leven te beroven. Vlak hiervoor laat echter Hermione, die zich in haar liefde voor Pyrrhus wezenlijk voelt aangetast, deze uit wraak doden door Orestes,
die haar bemint. Daarop pleegt zij uit wanhoop zelfmoord, terwijl Orestes
in razernij vervalt. Andromache, nu tweemaal weduwe, blijft achter met haar
zoontje. Andromaque was een tragedie over noodlottige, gefrustreerde liefdespassies en doodsverlangen. Meijer legde in het voorwoord tot zijn vertaling
echter de nadruk op de ethische voorbeeldfunctie van de titelfiguur, op haar
moederliefde en trouw aan haar (eerste) dode echtgenoot.
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Ook andere stukken van Racine zouden vanaf deze tijd regelmatig gespeeld
worden. Van zijn Mithridate kwamen in 1679 twee vertalingen in het Nederlands op de markt, een van Joan Dullaert en een van de toen vijfentwintigjarige
makelaar Thomas Arents. Joan Dullaert, die in 1672 in het voorbericht van een
uit het Frans vertaald blijspel het optreden van Nil vergeleken had met dat van
‘een party rasende leeuwen’, kon bij het nieuwe schouwburgbestuur op weinig
sympathie rekenen. Niet zijn vertaling, maar die van Arents, een protegé van
Pels, werd – in 1680 – opgevoerd, waarna Arents toelating tot het genootschap
verkreeg. Ook moest Dullaerts vertaling van Racines Iphigénie het in 1681 afleggen tegen een bewerking van Arents. Deze breidde de tragedie uit met secundaire personages en enkele scènes in het laatste bedrijf. Daardoor werd de verrassende ontknoping niet verteld, maar keerde de titelheldin levend en wel samen
met haar bruidegom terug van het altaar. Het was een kleine concessie aan het
publiek, dat in Andromache slechts een klein aantal alleen maar met elkaar
pratende personages voorgeschoteld had gekregen, zonder visuele attractie.
Evenals in Frankrijk hadden zich namelijk ook in Nederland stemmen verheven tegen het gebrek aan ‘vermaakelykheid’ voor het oog in Andromache.
Die kritiek werd hier in de mond gelegd van een ‘onbedreven Liefhébber van
Tooneelspellen’ Eelhart, een karikaturaal getekend personage in Pels’ kluchtspel De gelukte list óf Bedrooge mof. In deze bewerking van La folle querelle, ou
La critique d’Andromaque van Subligny pleit Eelhart als een echte fan van Jan
Vos voor een terugkeer van afwisselend en gruwelijk spektakeltoneel:
Als het rym glad is, én goed is; én een Koning, én een Koningin,
Hertoogen, Prinsen, Raadsheeren, Knéchten én Soldaáten,
T’Saamen op het Toneel uitkomen, veel opsnyën, én stout praaten;
Véchtende uit, Véchtende binnen, als men schaakt, roofd én moord;
En dat ’et gedurig woeld, is ’t dan niet als ’t behoord?

Uiteraard wees Pels deze sensatiezucht af. Een van de twee toneelspelers die
tegenover Eelhart staan, geeft dan ook juist hoog op van de Franse toneelschrijvers, die de ziel raken. De gelukte list werd overigens maar eenmaal opgevoerd, in juli 1682, een jaar na de dood van Pels. Het stuk verscheen pas in 1689,
toen het opnieuw, maar weer voor korte tijd, in het repertoire werd opgenomen.
Daarentegen herinnerde de klucht De verwaande Hóllandsche Franschman
(1684), door Pels begonnen en na zijn dood door Nil afgemaakt, eraan dat lang
niet alles dat uit Frankrijk kwam, toegejuicht moest worden. Nil mocht dan
wel de Franse literatuur die bijdroeg aan beschaving toejuichen, maar wufte
Franse zeden achtte men uit den boze. In Pels’ klucht werd een losbol ontmas-

kerd die in Parijs zijn geld had verbrast en nu met joyeus ‘Frans’ optreden een
goede partij aan de haak hoopte te slaan. Gezien de vaker geformuleerde kritiek op de zedenbedervende Franse invloed zal de strekking door velen onderschreven zijn. Maar toch werd ook deze – niet onvermakelijke – klucht na enkele
opvoeringen in 1684 voor tien jaar uit het repertoire geschrapt. Was dat omdat
Nil intussen zijn macht had verloren? Het stuk zou na 1694 wel weer lange tijd
succes hebben. Ook in het Zuiden deden zulke anti-Franse kluchten het goed
(zie p. 736 en 739).
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Het schouwburgrepertoire in de latere jaren
De bloei van Nil was inderdaad kortstondig. De directe invloed ervan in het
schouwburgbestuur verminderde al toen in september 1680 de voordracht
van de hoofden voor de helft werd teruggegeven aan de godshuisregenten, die
bovendien weer volledige zeggenschap kregen over de uitgaven. En op de oude
leiders kon niet meer gerekend worden. Pels stierf in juli 1681, kort voor de regenten de Schouwburg voor een vaste som gingen verhuren aan exploitanten.
Meijer, een van de drie huurders, stierf kort hierna. Met deze twee belangrijke
woordvoerders verdween Nil als genootschap in feite achter de coulissen.
Hierna kwam het Amsterdamse toneelbeleid in handen van andere gegoede
en beschaafde burgers. Van hen bekleedde Joan Pluimer, die al vanaf februari
1679 in het schouwburgbestuur zitting had, tot in de volgende eeuw de meest
invloedrijke positie. Tussen 1681 en 1687 was hij samen met Pieter de la Croix en
– vanaf 1684 – Govert Bidloo huurder van de Schouwburg. De la Croix stierf
in 1687, waarna tijdens een interval van twee jaar David Lingelbach, een Nillid van het eerste uur, de exploitatie overnam. Hij deed dit samen met de chirurgijn Jan Koenerding, die in 1670 nog als een van de schouwburghoofden de
‘Poëtische Inquisitie’ van Nil had aangeklaagd. Deze huurperioden verliepen
niet altijd zo soepel, want interne problemen en aanvallen van buiten brachten veel onrust. Dit werd beter vanaf eind 1688, toen Pluimer, eerst voor korte
tijd samen met de papierhandelaar IJsbrand Vincent (een lid van Nil), en daarna met de jonge arts Pieter Bernagie, door de godshuisregenten was benoemd
tot directeur. Bidloo en Bernagie zouden beiden na hun toneelactiviteit maatschappelijke carrière maken als medicus: Bidloo werd hoogleraar anatomie in
Leiden en lijfarts van stadhouder Willem iii, Bernagie werd hoogleraar aan het
Amsterdamse Athenaeum.
Het Nil-beleid had in de jaren 1678 tot 1681 merendeels meer profijt opgeleverd
dan de tegenstanders hadden vermoed. Om voldoende publiek te trekken bleef
ook daarna een afwisselend en aantrekkelijk, maar wel altijd beschaafd repertoire een eerste vereiste. Gerekend vanaf 1678 zouden er tot aan de eeuwwisseling
naast een aantal oude spelen zo’n zestigtal treurspelen, en tweemaal zoveel

blij- en kluchtspelen in première gaan. Twee derde van zowel de tragedies als
de blijspelen bestond uit vertalingen en bewerkingen, bijna altijd uit het Frans.
Alleen van de kleinere kluchtspelen – zo’n veertig – was slechts ongeveer een
derde niet oorspronkelijk.
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Vertalingen en multimediaal genoegen
In de behoefte aan vertalingen werd regelmatig voorzien. Tussen 1680 en 1687
produceerde een tweede genootschap, onder de naam In magnis voluisse sat
est (Het is voldoende om in grote dingen wil getoond te hebben), vijf vertalingen van tragedies van Racine en een van Corneille. Dit collectief liet waarschijnlijk zijn werk grotendeels over aan de oprichter Frans Rijk. Het won in
1682 de concurrentieslag met Arents, wiens vertaling van Racines Bajazet niet
werd geaccepteerd. Rijk, die meende dat bij een goed treurspel de toeschouwers
zich moesten kunnen inleven in de ‘doodelyke pijn’ van de protagonisten,
bracht onder andere Bérénice. In de periode tot 1700 zouden uiteindelijk alle
tragedies en twee blijspelen van Racine worden vertaald, van Pierre Corneille
veertien stukken en van Quinault dertien, terwijl er wel achttien vertalingen
of bewerkingen naar Molière verschenen.
Pluimer en De la Croix leverden een aantal, meest naar het Frans bewerkte,
klucht- en blijspelen, waarvan onder andere De belachchelijke hoofsche juffers
(naar Molières Les précieuses ridicules) zeer geliefd werd. Pluimer onderhield
goede contacten met de dichteres Katharina Lescailje, die na de dood van haar
vader in 1679 diens uitgeverij, gespecialiseerd in toneel en poëzie, had voortgezet. Onder de vertalers voor de Schouwburg was zij nog actiever dan Rijk. In
haar overzetting gingen in de jaren 1685-1686 vier tragedies van andere eigentijdse Franse auteurs in première. Later zouden er nog drie volgen. Al heel
jong een groot bewonderaarster van Vondel, stelde zij zich tevens op als een
zichzelf respecterende dichteres. Bij alle gelegenheden die om poëzie vroegen,
greep ze de pen, waarbij ze de meester soms duidelijk navolgde.
Intussen vermengde men de Frans-classicistische wijn met heel wat water.
Ook al aanvaardde men in principe de eisen die aan hechtheid en waarschijnlijkheid van intrige en karakteruitbeelding gesteld werden, in de praktijk was
daar ook in nieuwe stukken van alles op aan te merken. En ook al had de classicistische, beschaafde geest op het toneel het pleit gewonnen van de oude gruwel
en geile grappen, toch schuwde men doodslag op het toneel zeker niet rigoureus. Voor hetgeen volgens de regels niet vertoond mocht worden in de lopende
handeling, dienden de geliefde tableaux vivants, waarvoor men vaak de allegorische aankleding gebruikte die ook in allerlei gelegenheidsspelen werd toegepast. Met de uitsluiting van bijbelse stof nam men het ook al niet nauw meer,
want vanaf 1683 werd Vondels Joseph-trilogie weer regelmatig vertoond.

De val van Faëton in het toneeldecor van
‘De rotsen en de woelige zee’. Op de voorgrond
Iris en Mercurius. Gravure van S. Fokke, 1774,

naar W. Writs, 1765. De onderdelen van het
decor, waarin Govert Bidloo Vondels Faëton
liet opvoeren, dateren uit ca. 1680.

717
D E L I T E R AT U U R VA N C I R C A 1 6 7 0 T O T C I R C A 1 7 0 0

De huurders van de Schouwburg voerden nu ook kostbare experimenten
uit met opvoeringen van Franse opera’s – van Lully, de meeste op tekst van
Quinault – , die men waarschijnlijk door Franse groepen liet spelen. Men bracht
eveneens zangspelen en andere stukken met muziek, zang en dans van eigen
bodem. Nadat de toen vijfentwintigjarige Govert Bidloo in 1684 bij het bestuur
betrokken was, leverde hij in de twee volgende jaren een reeks van allegorische
gelegenheidsspelen, voor- en naspelen en andere opsieringen van tragedies en
een zangspel (Opera, op de zinspreuk, Zonder spys, en wyn, kan geen liefde zyn,
1686). Al deze stukken waren met muzikale en visuele ‘sieraden’ gelardeerd. In
1685 nam Bidloo twee van Vondels niet-bijbelse tragedies onder handen: de
nooit eerder vertoonde Faëton en de al wel opgevoerde Salmoneus. Dat laatste
stuk was voor de verbouwing van de Schouwburg, onder het beleid van Vos, al
eens opgetuigd met vertoningen. Bidloo zocht het echter niet in statische tableaus, maar in extra scènes met liederen, balletten, pantomime en veel gebruik
van de machinerieën waarover het gebouw sinds 1665 beschikte. Faëton werd
zo een waar spektakelspel. Dat opende nu, bij wijze van inleiding tot het eerste
bedrijf, met het optreden van tal van allegorische figuren als Nacht, Zorg,
Arbeid, Wakkerheid, Slaap, Aurora en de Uren van de dag, die sprekend, zingend en dansend de verdwijning van de nacht en het begin van de dag verbeeldden. Hierna werd het imposante decor van de Zonnehof onthuld. Ook
de volgende bedrijven werden met weer andere figuren opgesierd als lust voor
oog en oor. Ook zal de blikseminslag waardoor Faëton onder luid natuurgeweld
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met de zonnewagen in de rivier de Po terechtkomt, zeker veel indruk hebben
gemaakt.
Bidloos bewerkingen van Vondels teksten waren een groot succes, vooral
die van Faëton, maar ze kwamen de bewerker ook op hevige kritiek te staan.
Als reactie liet hij op oudejaarsavond 1685 een zinnespel met de titel De muitery en nederlaag van Midas, koning Onverstand, of comma, punct, parenthesis
(gedrukt in 1695) op het toneel brengen, waarin hij een aantal van zijn tegenstanders herkenbaar over de hekel haalde. Onder meer spotte hij met de spellingsvoorschriften van Nil, waarmee enkelen van hen banden onderhielden.
Dit resulteerde weer in onverkwikkelijk pamfletgekrakeel. De graveur Romein
de Hooghe – die ook in De muitery op de hak was genomen – maakte een
spotprent op de ondergang van de Schouwburg, als gevolg van het wanbeleid
van met name Pluimer en Bidloo. In 1689 deed ook Hieronymus Sweerts nog
een substantiële duit in de intussen zware zak van spotschriften via een driedelige satire op de eigentijdse literaire situatie. Hij knoopte aan bij Bidloos
voorstelling van een op de Parnassus zetelende en oordelende Apollo: Den berg
Parnas.
Veel toeschouwers verlangden van een schouwburgvoorstelling de aangename streling van verschillende zintuigen. In de zomer van 1688 verschaften
Lingelbach en Koenerding dit weer in de opvoering van Franse opera’s. In het
spoor van het succes daarvan brachten ze De vryadje van Cloris en Roosje,
‘vertoond in Muzyk’, gecomponeerd door Servaas de Konink. Dit pastorale
kluchtje lag mede aan de basis van het zangspelletje De bruiloft van Kloris en
Roosje, dat bekend zou worden als vast nastuk bij de Gysbreght van Aemstel.
Waarschijnlijk was het van de hand van Dirk Buysero, een hoge, in Rotterdam
zetelende ambtenaar met ruime financiële middelen en een lange staat van
dienst als liefhebberend dichter en vertaler, die via deftige familierelaties met
Amsterdam verbonden was. Hij had in 1678 het allegorische ‘vredespel’ De
triomfeerende min geschreven, waarop de componist Carel Hacquart muziek
had gemaakt. Toen was het hem echter niet gelukt om zijn spel in Amsterdam
opgevoerd te krijgen.
Pluimer zag tijdens zijn tweede bewind – vanaf eind 1688 – af van dure operavoorstellingen, maar zette wel het beleid voort van multimediale voor-, na- en
gelegenheidsspelen, onder meer ter gelegenheid van de kroning van Willem iii
en Mary Stuart tot koning en koningin van Engeland. Hij zorgde in 1693 zelf
voor een vervolg op Peys’ kunst- en vliegwerkstuk De toveryen van Armida (zie
p. 554), dat sinds 1683 veel publiek trok. Ook paste hij in 1698 Vos’ tragedie
Medea – die een tijdje niet was opgevoerd – aan bij de toenmalige smaak door
aanstootgevende woorden en de reien te vervangen, die laatste door dansen en
vertoningen. De door velen verguisde Vos was met zijn Aran en Titus (waar-
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schijnlijk ook in wat aangepaste vorm) eigenlijk nooit van het toneel weg geweest. Zijn beide tragedies zouden daar nog tot in de jaren zestig van de achttiende eeuw standhouden. Nog in 1698 kwam er namens het genootschap Latet
quoque utilitas (Er gaat ook nut in schuil) weer een zinnespel, De mode, op de
planken. Bernagie, die toen kennelijk lid van dit nieuwe clubje was, had dit
waarschijnlijk bewerkt naar het Italiaans. Het was een typisch voorbeeld van
de herleving van zedenbevordering in allegorische vorm. Mode maakt zich na
haar huwelijk met Overdaad bekend als Armoe, het kind van Laatdunkendheid en Ledigheid, waarna het paar onderdak wordt geboden door Spaarzaamheid, op voorwaarde dat ze zich aan diens regels zullen houden! Het stuk zou
het goed doen. Verder speelden de directeuren op safe met niet te veel premières
en met oude publiekstrekkers.
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Spotprent op het Amsterdamse schouwburgbeleid van J. Pluimer en G. Bidloo door Romein de
Hooghe, waarschijnlijk 1686. Tussen twee kunstrechters die dichters met ezelsoren en zotskappen de half afgebrokkelde poort van de Schouwburg laten binnengaan, staat Joan Pluimer
(herkenbaar aan de pluim op zijn muts), met een glas wijn in de hand, terwijl hem een schotel
wildbraad wordt aangeboden door een man die de sleutels van de Schouwburg draagt. Rechts is
Govert Bidloo (herkenbaar aan zijn doctorstoga en baret), met een geldkist onder zijn arm, bezig
een inwoner van het Wees- en Oudemannenhuis te beroven. De gepersonifieerde Schouwburg
(met de bijenkorf) links beklaagt zich bij Thalia, de muze van de komedie. Rechtsboven laat
Apollo onder een boog met het opschrift ‘Procul iste profani’ (ver weg met die oningewijden) de
binnengekomen dichters wegdrijven.
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Deugdhelden en gewetenloze schurken
Ondanks de ontegenzeggelijke voorliefde voor het Franse repertoire deed
men nog steeds een beroep op stukken van eigen bodem. Een van de auteurs
van oorspronkelijke tragedies was de oude toneelrot Thomas Asselijn, die bovendien een waar talent voor het komische genre bleek te bezitten. Van hem
werden tussen 1685 en 1694 nog drie tragedies op het toneel gebracht, waarin
hij ten behoeve van de publieke smaak meer belang hechtte aan visuele attractie dan aan de strenge regels van de kunst. Wel gaf hij aandacht aan emotionerende scènes en concentreerde hij het spektakel vooral in aparte vertoningen.
In zijn vaderlandse tragedie De dood van de graaven Egmond en Hoorne (1685)
bracht hij de edele verdedigers van de Nederlandse vrijheid tegenover Alva’s tirannie op het toneel. Gewetensdwang en kettervervolging, uitgevoerd in
dienst van een vorst die zich onbeperkte macht toe-eigent, kregen hierin een
belangrijk accent. De directe aanleiding lijkt de onderdrukking van de protestanten in Frankrijk geweest te zijn. Die vond enkele weken voor de première
haar hoogtepunt in de herroeping van het Edict van Nantes door Lodewijk
xiv. Vele vervolgde hugenoten zochten juist in deze tijd toevlucht in de
Republiek. Elke protestant kon huiveren bij een vertoning als die waarmee
Asselijns stuk eindigde:
Egmond en Hoorne, leggen beiden door ’t zwaard gesneuveld, en hun hoofden
op pinnen gesteld, Davila [het hoofd van Alva’s lijfwacht], met eenige geestelyke
ordens vertoonen zich hier by, aan d’andere zyde ziet men de inquisitie, op
’t vreeslykst afgebeeld, houdende een brandende toorts in d’eene, en een blood
zwaard, met eenige stroppen, en ander marteltuig in d’ander hand, daar by
vertoond zich een rode roede, of bloedvlagge, met eenige worgpaalen opgerecht.

Zoals gebruikelijk werd dit tableau ook nog in een versje becommentarieerd.
In het orthodox-calvinistische kamp zag men de parallellie met de actualiteit
echter niet. Men ergerde zich integendeel aan de ‘bittere ende boose invectiven
tegen de Reformatie ende de gereformeerde godsdienst’, die Asselijn de fanatieke medestanders van Alva in de mond gelegd had. Daarvoor was hij onder
andere te rade gegaan bij de kerkgeschiedenis van de Zuid-Nederlandse jezuïet
Hazart (zie p. 556). De huurders van de Schouwburg kregen opnieuw de wind
van voren, en op verzoek van de predikanten werd het stuk na drie opvoeringen
van het toneel gehaald, om daar na ruim een halfjaar weer te verschijnen. Tot in
de jaren zestig van de achttiende eeuw zou het een vaste plaats in het repertoire
behouden. Dit succes was niet beschoren aan de andere twee tragedies van
Asselijn. Hij ontleende daarvoor de stof aan de geschiedenis van het geslacht
der Medici door Hooft en aan die van het Joodse volk door Flavius Josephus.

Een welgeboorne Prins, een moedig oorlogsheld
Kan zonder minnares in roem, en achting leeven,
Niet zonder vryheid.

In dit geval overwint uiteindelijk de kwade broer zichzelf, een karakterwending ten goede die later vaker zou worden toegepast. Anders dan Constantinus
sloeg Arminius niet direct aan, maar beide stukken bleven toch tot ver in de
achttiende eeuw op het toneel.
In 1686 en 1687 liet Bidloo als exploitant van de Schouwburg nog eens twee
weinig succesvolle treurspelen van eigen hand opvoeren, die pas in de achttiende eeuw in de uitgave van zijn verzameld werk werden gedrukt. Met De
brand van Trojen, een dramatisering van het vergiliaanse verhaal van de ondergang van Troje, lijkt hij vooral te hebben willen inhaken bij het succes van
Vondels Gysbreght. Deze evergreen was eveneens geënt op het tweede boek
van de Aeneis. Men kon in Bidloos stuk niet alleen vaak Vondels bron herkennen, maar ook Gysbreght-scènes die nu voor het eerst in een klassieke context
waren geplaatst.
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Evenals Asselijn legde Bernagie (1656-1699) zich toe op het ernstige én het
komische toneel, in zijn geval geconcentreerd binnen de periode 1683-1686.
Drie oorspronkelijke tragedies gingen toen van hem in première, waarvan
zeker in Constantinus de Groote, eerste Christen’ keiser (1684) en in Arminius,
beschermer der Duytsche vryheid (1686) een vrij zuivere Frans-classicistische
wind waaide. Eenduidig deugdzame personages werden hierin zonder enige
schuld verwikkeld in emotionele conflicten met machtsbeluste en verraderlijke tegenspelers, waarna de poëtische gerechtigheid de verbetering der zeden
waarborgde. Evenals in Bidloos Fabius Severus wordt in Bernagies Arminius
een trouwe echtgenote van een integere held belaagd door een gewetenloze
man. In dit geval is dat haar zwager Flavius, die net zo goed als de schurkachtige
Romeinse ‘steedevoogd’ bij Bidloo wel voldoende zelfinzicht bezit om zijn eerloosheid te beseffen. Deze Hercinia, de vrouw van de Germaanse vrijheidsheld
Arminius, is evenals Fausta, de echtgenote van de nobele keizer in Constantinus, de dochter van een trouweloze vader die zich tegen zijn schoonzoon
heeft gekeerd. Beide vrouwen worstelen met een loyaliteitsconflict en met angst
om het lot van hun echtgenoot. En natuurlijk offert de Germaanse titelheld
Arminius, evenals Fabius Severus, zijn eigenbelang op aan dat van het algemeen. Hij houdt zijn broer Flavius, die met de Romeinen heult, voor hoe deze
zijn plichten ten opzichte van zijn familie en het vaderland heeft verzaakt.
Hijzelf heeft zich juist altijd door liefde voor ‘het heilig Vaderland’ en de ‘Duytsche vryheid’ laten leiden. En ook de fiere Hercinia voegt haar zwager toe:

722

Toen Lingelbach kort daarop de Schouwburg huurde, zorgde ook hij voor
een oorspronkelijk classicistisch treurspel. Met trots vermeldde hij dat dit op
eigen vinding berustte, ook al ontleende hij de stof mogelijk aan een Franse roman. In deze Cleomenes (1687) speelden weer de bekende emotionele conflicten.
Daarbij probeerde een door staatzucht bezeten stadhouder van een wellustige
koning de macht naar zich toe te trekken. Lingelbach beval zijn treurspel bij
de regenten van de godshuizen aan als een drama waarin ‘de verscheidenheid
der Hartstóchten [...] gewéldig onder een arbeiden’ om in het gemoed van de
toeschouwers ‘schrik, én médelyden’ te verwekken. De veelbeproefde geliefde
Theoxena van de nobele Cleomenes gaf wel uiting aan grotere vertwijfeling
dan haar lotgenoten in de hiervoor genoemde tragedies, maar ook zij zal wegens haar standvastigheid in de afweer van haar minbeluste belagers de noodzakelijke bewondering gewekt hebben. Lingelbach wees er overigens op dat
zijn stuk niet zo’n doorzichtige intrige bezat als het eigentijdse Franse toneel,
waarmee hij doelde op het werk van Racine. Ook hij kwam tegemoet aan de
behoefte aan visuele schokeffecten bij het publiek. In het vijfde bedrijf sterven
drie van de hoofdpersonen op het toneel.
Onder het tweede bewind van Pluimer bracht men aan nieuwe oorspronkelijke tragedies nog Pieter Verhoeks Karel de Stoute (1689), Buysero’s tragedie
Arete, of Stryd tusschen de plicht en min (1692) en Admetus en Alcestis (1694)
van Pieter Nuyts. Deze Nuyts, rechterlijk ambtenaar in de regio van Etten-Leur,
was een Bredaas familielid van Bernagie. Het stuk van Buysero had nauwelijks
succes, de andere twee redelijk. Nuyts’ spel werd binnen interne kring ongenadig
afgemaakt door een anonymus, die gelieerd lijkt met het inmiddels opgerichte
nieuwe gezelschapje Constantia et labore (Door volharding en werk). Dit geeft
aan dat de schaaf- en regelgeest van Nil nog steeds geactiveerd kon worden. De
onbekende criticus meende dat Nuyts het eigenlijk niet kon helpen dat hij de
kunst niet verstond, omdat hij in Brabant verstoken was van zowel kennis van
de theorie als ervaring van de schouwburgpraktijk. Nuyts bracht een klassieke
fabel over de zelfopoffering van een liefhebbende echtgenote op het toneel. Verhoeks tragedie was een nieuwe dramatisering van vaderlandse stof met eveneens veel emotionele impact, die jaren eerder al eens door Theodore Rodenburgh was bewerkt. Iets later zette de Amsterdamse dichter en liedschrijver
Cornelis Sweerts zich aan het andere vaderlandse onderwerp dat Rodenburgh
ruim een halve eeuw tevoren op het toneel had gebracht. Deze Jacoba van Beyeren (1691) – over het laatste huwelijk en de troonsafstand van Jacoba – werd
echter niet gespeeld. Erg verrassend schijnt dit alles niet te zijn geweest. Anders
dan in het komische genre zou opmerkelijk nieuw talent op het gebied van de
tragedie zich pas weer na de overgang tot de achttiende eeuw aandienen.
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Bevordering van de burgerlijke orde
Inmiddels hadden Asselijn en Bernagie zich ook ontpopt als zeer productieve
en innoverende auteurs van klucht- en blijspelen, Nederlandse versies van de
zedenkomedie die in Frankrijk door Molière populair geworden was. Behalve
hun spelen (respectievelijk elf en tien stuks) nam men in het nieuwe repertoire
van eigen bodem nog een aantal komische successtukken uit de vorige periode op, zo nodig aangepast aan de heersende fatsoenseisen. Tussen 1678 en 1700
speelde men ook komisch werk van wel ruim twintig andere nieuwe auteurs.
In het algemeen waren de boeren en handwerkslieden uit de vroegere kluchten
nu vervangen door personages uit de burgerklasse, waarbij de plaats van handeling verschoof van buiten naar binnenshuis. Asselijn, die bij zijn komisch
debuut al ouder was dan zestig jaar, bleek een meester in treffende typering,
geestige karaktertekening en hekeling van schijnheilige figuren. De deftigere
en jongere Bernagie was explicieter moraliserend en mikte in de korte periode
van zijn toneelactiviteit op de zedenverbetering die hij ook in zijn treurspelen
nastreefde. Bij hem komen onredelijke personages tot redelijk inzicht en wordt
verworden gedrag aan de kaak gesteld, in vaardige dialogen. Beider stukken
beantwoordden aan het verlangen naar regulering ten behoeve van harmonie,
juist in de eigen, herkenbare leefwereld van de beschaafde burger.
Oude thema’s als vrijages en overspel, vaak gepaard aan bedrog en misleiding,
onder meer door trucs met vermommingen en wisseling van kleding, kwamen
in het nieuwe repertoire terug. Ze werden nu echter bepaald door een algemene
tendens tot disciplinering van seksuele lusten en regulering van ander buitensporig gedrag als jaloezie, dronkenschap of lichtmisserij. Afgewezen minnaars
of bevooroordeelde vaders werden ook niet meer zo belachelijk gemaakt als
vroeger. In de verhouding tussen de seksen kwam het zwaartepunt te liggen op
de uithuwelijking van meisjes, waarbij de ouders een andere man op het oog
hadden dan hun dochter. Dit onderwerp was ook nog al eens door Molière
aangesneden. Listen om een halsstarrige partij tot inzicht te brengen werden
daarbij ruim toegepast. De auteurs pleitten overigens niet onvoorwaardelijk
voor het recht op een eigen huwelijkskeuze van het meisje. Ze deden dit wel als
haar ouders zich door hoop op financieel gewin lieten leiden, niet als zij zelf
uit loszinnigheid of uit pure berekening in plaats van liefde handelde. Ook
speelden de risico’s van een huwelijk met een partner van ongelijke sociale herkomst en materiële welstand een belangrijke rol.
In het eerste blijspel van Asselijn, Jan Klaaz. of Gewaande dienstmaagt (1682),
lag de sympathie van de auteur nog geheel bij de levenslustige Saartje en haar
vrijer van dubieuze zeden Jan Klaasz. Door zich als dienstbode te vermommen
krijgt deze toegang tot Saartjes slaapkamer. Om de eer van de familie te redden gaan de kwezelachtige ouders van het meisje akkoord met het huwelijk
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De ontmaskering van Jan Klaasz.,
scène uit Th. Asselijns Jan Klaasz.
of Gewaande diensmaagt,
Amsterdam 1682. Saartje en haar
als dienstbode vermomde minnaar Jan Klaasz, die ernstig
wordt onderhouden door Saar tjes vader. Pastel door Cornelis
Troost, 1738.

tussen de gelieven. Zij hadden niet uit geldbejag, maar uit voorkeur voor een
deugdzame geloofsgenoot hun dochter eigenlijk bestemd voor een saaie en
schijnheilige medemenist. De eerste opvoering (in november 1682) veroorzaakte
wegens de bespotting van de menisten (doopsgezinden) veel verontwaardiging
van de kant van de slachtoffers, waarover anderen zich weer vrolijk maakten.
Het stuk werd snel van het toneel gehaald, om er algauw op terug te komen. In
het vervolgstuk Kraam-bedt of Kandeel-maal, van Zaartje Jans, vrouw van Jan
Klaazen (1683) liet Asselijn zien hoe slecht het afloopt met zulke onbezonnen
verbintenissen. Direct na de geboorte van Saartjes kind wordt een ander, buitenechtelijk kind van de losbollige echtgenoot mét de moeder binnen gebracht.
Dit spel had meer succes dan het eerste, waarna Asselijn nog een tweede vervolg schreef, waarin Jan zijn schoonvader intussen heeft geruïneerd en het gescheiden Saartje zich uiteindelijk laat schaken door een dokter.
In Bernagies twee successtukken De huwelyken staat (1684) en Het huwelyk
sluyten (1685) is de overwinning der kinderen – weer met behulp van list –
over vooroordelen van hun ouders terecht. In het eerste spel probeert een vader
zijn kinderen van een huwelijk met een te rijke partner af te houden, omdat zij
daardoor in een ondergeschikte positie zouden kunnen belanden. Om de vrijer
van zijn dochter op andere gedachten te brengen, houdt hij hem de satire De
tien vermakelikheden des houwelyks voor. Hieronymus Sweerts had onder het
pseudoniem Hippolytus de Vrye hierin een weinig vrolijk beeld van het huwe-

Valt gy, dat ’s niet met allen*,
Zyt daar in niet begaan,
’t En is geen schand te vallen,
Maar schand niet op te staan.

*niemendal

Het temmen van een weerspannige echtgenote – die nu soms ook spilziek is –
bleef eveneens een bekend onderwerp. Zowel bij Asselijn (De stiefmoer, 1684
en De spilpenning, of verkwistende vrouw, 1693) als bij Bernagie (De ontrouwe
kantoorknecht en lichtvaerdige dienstmaagd, 1685) worden de machtsverhoudingen weer hersteld. In De stiefmoer is de getemde feeks een Duits dienstmeisje dat met een rijke weduwnaar is getrouwd. Ook deze ‘moffin’ voldeed
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lijksleven gegeven, waarvan de heerszuchtige, spilzieke en ook verder vrij ondeugdelijke vrouw natuurlijk de schuld kreeg. In het tweede spel is de vader
een gierigaard die niet voor niets, met een verwijzing naar Hoofts Warenar,
Warnaar heet. Deze geeft de hand van zijn dochter aan de als onbehouwen
rijkaard vermomde dienaar van haar minnaar, maar komt aan het eind tot inzicht en erkent het nobele karakter van de ware liefhebber. Maar Bernagie laat
eveneens zien hoe jonge meisjes ook zelf gemakkelijk in de ban kunnen komen
van een onwaardige vrijer en de ogen sluiten voor de ware Jakob. In De belachchelyke jonker (1684) valt zo’n meisje voor een bespottelijke jonker met
Franse manieren. In De románzieke juffer (1685) leeft de hoofdpersoon zo in
de schijnwereld van de avonturen- en liefdesromans dat ze zich wil verbinden
aan een opscheppende schurk uit Duitsland. Dat was de zoveelste ‘mof ’ op het
Nederlandse toneel, van wie alleen blaaskakerij en bedrog te verwachten viel.
Natuurlijk worden beide valse vrijers ontmaskerd.
In spelen over het huwelijk lijkt er eigenlijk geen sprake meer te zijn van feitelijk overspel. De overspelige wellust, nog praktisch altijd van de echtgenote,
bestaat nu vooral uit het uitvoerig samen eten en drinken van de minnaars.
Pantoffelhelden en hoorndragers worden gerespecteerde echtgenoten, die uiteindelijk hun autoriteit laten gelden. In deze zin veranderde Lingelbach
Noosemans Lichte Klaartje (1645; zie p. 391) in De ontdekte schyndeugd (1687).
De man hoort nu van een getuige wat zijn vrouw heeft gedaan en wil zich van
haar laten scheiden. Hij ziet pas af van bekendmaking van haar gedrag wanneer de minnaar hem kwijtschelding van een financiële schuld biedt, waarna
de schuldigen beiden vertrekken. In Asselijns Schynheilige vrouw (1691) ontmaskert de echtgenoot zijn schijnheilige, ondeugdzame echtgenote met haar
minnaar voordat het tot feitelijk overspel heeft kunnen komen. Aan het einde
komt de vrouw tot inzicht en betuigt schuld, waarbij ze in haar berouw een
toepasselijk puntdichtje van Huygens klaar heeft:
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aan de negatieve verwachtingen van het publiek. Ze mishandelt haar stiefkind
en onthaalt haar arme familieleden – een primitief troepje dansende en zingende hannekemaaiers – met haar mans geld. Maar uiteindelijk belooft ze, in haar
oude plunje geknield voor haar echtgenoot, gehoorzaamheid. Effectief verzet
van mannen tegen kongsi’s van vrouwen die hun de wet willen voorschrijven,
was een thema dat Jillis Nooseman al in zijn Klucht van Krijn Onverstant, of
Vrouwen parlement (1659) had gebruikt. Het kwam nu onder andere voor in de
zeer populaire klucht De ontvoogde vrouw (1688) van weeshuisregent Michiel
Elias en in Bernagies De gôe vrouw (1686). In dit laatste stuk neemt alleen één
zachtzinnige vrouw het voor de mannen op en zorgt ervoor dat de strijdende
echtelieden weer in harmonie zullen samenleven. Maar ook de mannen moesten soms weer het aandeel van hun echtgenote in het huwelijk erkennen, zoals
in Asselijns De stiefvaar (1690). Hiernaast trokken een klucht van H. Angelkot
(Vechter, 1679) over de bekering van een vechtjas en een van A. du Moulin over
een vrouwenversierder die uiteindelijk naar Oost-Indië wordt gestuurd (De
lichtmis, of Mal mortje mal kindje, 1687), ook langdurig publiek.
Noord-Nederlands toneel buiten Amsterdam
Het toneel dat buiten Amsterdam – ook in het Zuiden – werd vertoond, lijkt in
hoge mate overeen te komen met wat men in Amsterdam speelde. Dat geldt
zowel voor het repertoire van reizende groepen als voor de stukken die Van
Fornenbergh bracht op de voorlopig nog enige andere Nederlandstalige
schouwburg in de Republiek, die op de Haagse Denneweg (zie p. 548). De Haagse
beau monde kon zijn smaak voor het moderne Franse toneel inmiddels bevredigen in een permanent Frans theater aan het Buitenhof. Van Fornenbergh
had zich in 1681 ‘berouwvol’ tot de gereformeerde kerk gewend en afstand genomen van het toneel. Een aantal van zijn acteurs bleef zijn schouwburg bespelen, na 1687 in een nieuwe formatie onder leiding van Jacob van Rijndorp.
Deze zette in het zomerseizoen ook de traditie voort van binnen- en buitenlandse tournees.
Een goed deel van het Haagse repertoire zou overgenomen kunnen zijn uit
Amsterdam, maar omgekeerd werden onder het Nil-bewind in Amsterdam
van de hand van Van Fornenbergh ook twee zeer succesvolle kluchtspelen naar
het Frans op het toneel gebracht: De wanhébbelyke liefde (1678, samen met
Jillis Nooseman; zie p.712) en de Molière-bewerking Duifje en Snaphaan (1680).
In deze beide stukken traden weer gelieven op die met list aan ouders de toestemming voor een huwelijk aftroggelden. Bovendien was er in de jonge Coenraad Droste inmiddels een nieuwe Haagse tragedie-auteur aangetreden, van
wie voor 1700 wel in Den Haag, maar niet in Amsterdam werk werd opgevoerd. Zijn Frans-classicistische drama’s werden pas later uitgegeven.

727
D E L I T E R AT U U R VA N C I R C A 1 6 7 0 T O T C I R C A 1 7 0 0

Of de enkele kluchtspelen die in deze tijd in Den Haag verschenen, met het
oog op Van Fornenberghs theater geschreven zijn, is moeilijk te zeggen. Het
geldt mogelijk voor de stukjes van Hendrick van Bulderen: De bedroge dienstmaegd of Verkogte trou (1675) en een bewerking van Molières L’École des maris
(1678). Maar een beschaafd Haags publiek zal wel niet meer vermaakt geweest
zijn met een ouderwets spelletje over het thema van de feeks en de pantoffelheld als het Klugtspel, op de wonderlijke vryagie, huuwelijk, en huishoudinge
van Fobbert Gort en Klara Morsschoon (Leiden 1685), waarin de feeks haar dominante positie handhaaft. Zulke stukken deden het nog wel in het Zuiden
(zie p. 745).
Tijdens de oorlogsperiode, toen ook het Haagse theater aan de Denneweg
gesloten was, reisde Van Fornenberghs troep opnieuw langdurig in Duitsland
en Zweden. Het was waarschijnlijk herfst of winter 1674 toen hij in het Stockholmse paleistheater een treurspel opvoerde over de moord op de gebroeders
Johan en Cornelis de Witt, die binnen- en buitenland zeer had geschokt. Deze
Tragoedie van den bloedigen Haeg, ofte Broeder-moort van Jan en Cornelis de
Wit, van een onbekende met de initialen N.V.M., was waarschijnlijk kort na de
gruwelijke gebeurtenis op een fictief drukkersadres uitgekomen. Het stuk
volgde in zoverre de nu politiek correcte antistaatse opinie, dat Willem iii erin
werd voorgesteld als een smetteloze deugdheld, en de veroordeling van Cornelis de Witt als complotteur werd gesteund (zie p. 791). Toen in 1681 acteurs
het stuk opnieuw in Zweden wilden spelen, zou dit echter zijn verhinderd door
de toenmalige Nederlandse gezant. Als komische spelletjes gedrukt werden,
hadden de auteurs hiermee waarschijnlijk wel enigerlei vorm van opvoering
op het oog. Dat geldt eveneens voor gelegenheidsspelen, zoals naar aanleiding
van een belangrijke Europese gebeurtenis als de herovering van Buda (Ofen) op
de Turken in 1686. Deze overwinning werd niet alleen in Amsterdam gevierd
met een zinnespel van Bidloo, maar er verscheen toen ook bijvoorbeeld in
Enkhuizen een treurspel. Spelen naar aanleiding van zeges op de Turken hadden in die jaren ook in Antwerpen en Brussel succes.
Intussen waren er nog steeds auteurs die algemeen-religieuze en bijbelse stof
in een dramatische vorm goten. Gezien de afwezigheid van opvoeringsmogelijkheden functioneerden die drama’s alleen als leestekst. Dat gold bijvoorbeeld
voor de Christustragedie van de al eerder genoemde Haarlemse Langedult (zie
p. 709), voor Karel Verloves Stéfanus eerste Khristen bloedgetuyge en voor Tobias
van de verder onbekende Amsterdamse schrijfster Elisabeth Hartloop. Beide
laatste stukken werden in 1688 gedrukt. Hartloop was de eerste vrouw die zich
aan een bijbels treurspel waagde. Ook Oudaan zal met zijn tragedie Het verworpen huis van Eli (1671), hoe politiek correct op dat moment ook, waarschijnlijk toen al niet met een opvoering hebben gerekend. Zijn spel handelde

over de goddelijke bestraffing van een hogepriesterlijk geslacht, dat door zijn
onrechtvaardigheid en andere misdaden onwaardig voor het leiderschap was
bevonden. Deze les konden in Oudaans ogen niet Johan de Witt, maar mogelijk wel diens Oranjegezinde tegenstrevers zich aantrekken. Leesdrama’s waren
ook de spelen van de Leeuwardse auteur Dirk Metz, die met heiligenspelen te
vergelijken zijn, zoals Theodora martelaeresse (1694).

Toneelleven, rederijkers en literaire disputen in de Zuidelijke
Nederlanden
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Stellen dat in het licht van de hoogstaande Amsterdamse discussies over het
toneel en de vernieuwing van het repertoire aldaar het Nederlandstalig theaterleven in de Spaanse Nederlanden provinciaal of zelfs achterlijk was, zou beslist overdreven zijn. Alleen al de toegenomen activiteiten van de Hollandse
reisgezelschappen in Brabant en Vlaanderen en hun breed en actueel aanbod
ontkrachten zo’n oordeel. Ook de productie van lokale, Zuid-Nederlandse stukken wettigt zo’n negatieve benadering niet. In Brussel manifesteerden de compagnies een vrij drukke activiteit met veel eigen werk, terwijl in Antwerpen De
Olijftack een nieuwe adem vond. Deze kamer kon echter niet optornen tegen
de nieuwe openbare schouwburg van de aalmoezeniers van de armenkamer
(de Heilige Geestkamer), die jaarlijks een twintigtal stukken bracht, die telkens
zo’n zesmaal werden opgevoerd. Menig Antwerps drama – naar de redenen is
het meestal gissen – werd in die jaren overigens in Amsterdam gedrukt. Omstreeks 1680 poogde een kleine groep Antwerpse auteurs bovendien vernieuwingen te realiseren in de geest van het Franse classicisme.
Dat de Franse oriëntatie ook tot de kamers was doorgedrongen, blijkt in elk
geval sterk uit de stukken en de poëticale beschouwingen van de Duinkerker
rederijker Michiel de Swaen, voor de literatuurgeschiedenis de meest opvallende Vlaamse dichter uit die jaren. Hij nam ten volle deel aan het WestVlaamse rederijkersleven, dat tegen het einde van de eeuw zijn zoveelste nieuwe
vaart had gevonden. De Swaen was een van die vele dichters die toen het toneelleven van een kleine tot middelgrote stad domineerden, zoals de ongemeen
actieve Cornelis de Bie in Lier of Willem Caudron jr. in Aalst en zelfs in een
grote stad als Brussel Daniël Dannoot. Met nog een aantal anderen hebben ze
als leken en met steun van de kerk ook creatief meegewerkt aan het geestelijk
toneel, het enige dat ook tijdens de vastentijd mocht worden gespeeld: passie-,
mysterie- en heiligenspelen in de geest van De Condé, Zeebots en Lambrecht.
Op dat terrein bleef het Zuiden – in tegenstelling tot het vaker door religieuze
toneelschuwheid getekende Noorden – zijn eigen weg gaan. Ook over het niet

altijd even ‘stichtelijke’ profane toneel en de ruige klucht was men met de kerkelijke censuur kennelijk tot een modus vivendi gekomen.
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‘Hollandse’ toneelgezelschappen op bezoek
Na de grote Europese vredessluitingen van 1648 beleefde ook het in het Nederlands gespeeld theater buiten de grenzen van de Republiek een nooit geziene
expansie. Hollandse troepen traden nu ook op in de Zuidelijke Nederlanden
en hun voorstellingen gingen er een steeds belangrijker onderdeel vormen van
de rondtrekkende spektakelindustrie, die tot dan het domein was geweest van
(vooral) Franse, maar ook Engelse, Italiaanse, Spaanse en Duitse gezelschappen.
Zo was in Brabant en Vlaanderen de liefhebber van toneel in de moedertaal,
en niet alleen in de grotere steden, voor zijn theaterbezoek allerminst beperkt
tot voorstellingen van de lokale kamers, compagnies of onderwijsinstellingen.
We zagen al dat de komediantengroep van Van Fornenbergh reeds in het begin van het vredesjaar 1648 aan het Brusselse hof optrad en er een voorkeursbehandeling genoot. Tegelijk waren er vruchtbare contacten ontstaan met
Brusselse en Antwerpse toneelauteurs: Van Fornenberghs Antwerpse neef Alexander, schilder, dichter en kunstbeschouwer, speelde een stimulerende rol in het
literaire leven van de Scheldestad; zijn compagnon Jillis Nooseman, auteur,
acteur en zanger, had er het zijne toe bijgedragen dat spelen van de Brusselaar
Claude de Grieck in Amsterdam werden gedrukt en opgevoerd (zie p. 553), terwijl de Amsterdamse komediant Jacob Sammers, later directeur van een troep
die tot in Königsberg zou optreden, twee stukken adapteerde van Willem
Ogier. Diens Haet ende nijd was al vanaf 1678 een permanent succes in de
Amsterdamse schouwburg; het stuk zou daar tot 1769 op het repertoire blijven
(zie p. 553).
In de rampzalige jaren 1672-1677, toen het theater in de Republiek was verboden, namen de tournees van de ‘Hollanders’ in de Spaanse Nederlanden uiteraard niet af. Al plachten predikers en moralisten hen in een slecht daglicht
te stellen, toch werden ze (soms meer dan) gedoogd. Hun optredens en die van
de andere buitenlandse groepen spijsden nu eenmaal de armenkamers. Toch
waren in het toelatingsbeleid bevoegdheidsconflicten tussen de – mildere –
wereldlijke overheid en de clerus niet van de lucht. Vooral het feit dat stadsbesturen soms tijdens de vastenperiode lieten spelen, wekte in klerikale kringen
grote verontwaardiging. Zo konden bijvoorbeeld de Gentse schepenen in maart
1683 hun bisschop – niet zonder leedvermaak! – op de vingers tikken omdat
die zich had verzet tegen een door hen toegelaten operavoorstelling in hun
stad, terwijl hij nota bene vergeten was op te treden tegen een Hollandse troep
die tijdens dezelfde vastenperiode in de stad Dendermonde aan het spelen was.
De bronnen noemen de groep in kwestie ‘de bende vande Conincklyke Majesteyt
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Aanplakbrief voor een Gents optreden van de reizende troep van Jan Baptist van Fornenbergh.

van Denemarcken’. Alles wijst erop dat het ging om acteurs die vroeger voor
Van Fornenbergh hadden gewerkt.
Meer dan waarschijnlijk was Van Fornenbergh er ook niet meer bij toen dit
(of een ander) gezelschap in de winter van 1681-1682 optrad in de schouwburg
van het Antwerpse aalmoezenierspand (zie p. 447), de charitatieve instelling
die het Antwerpse theaterleven op een professionele manier aan het monopoliseren was. Tussen 30 november en 11 januari speelde de troep daar op 35 speeldagen niet minder dan 28 verschillende stukken! Eind november 1680 hadden
de ‘Komedianten van Ian Baptista van Fornenbergh’ in Gent voor een periode
van twee weken een repertoire van tweeëntwintig titels aangeboden, waaruit
het publiek er voor elke dag één kon kiezen. Op het strooibiljet werd bovendien meegedeeld dat hun voorraad spelen nog drie keer groter was! Een strategische variatie dus. Voor elk wat wils. Tijdens de genoemde Antwerpse tournee, waarvan het repertoire voor een deel bestond uit stukken die op dat moment in Amsterdam gespeeld werden, zaten in het aanbod niet minder dan
drie recente vertalingen van Racine en vier van Molière, maar daarnaast ook al
wat oudere successen als die van Jan Vos, de onvermijdelijke Genoveva van
Wouthers, Claude de Griecks geliefde Bellisarius (naar Rotrou) en een paar
bekende naar het Spaans bewerkte spelen, zoals de vaak gedrukte en opgevoerde
Sigismundus (zie p. 525). Herhaald werden de opvoeringen van Racines Ifigenia
en Mitridates, een Dido van Jan vander Does of Andries Pels, de wellicht uit
het Engels bewerkte Faust van de acteur Floris Groen – met een toprecette

voor de armen! – en het uit het Frans vertaalde Gasthuis der gekken van Jasper
Lemmers. Zelfs driemaal vertoond werd het door Nil naar Boisrobert bewerkte
en in Amsterdam zeer geprezen blijspel De malle wédding, óf Gierige Geeraardt.
Zowel de liefhebbers van het nieuwste Franse theater als de amateurs van het
meer vertrouwde repertoire kwamen derhalve goed aan hun trekken. De
Gentse titellijst vertoont dezelfde kenmerken. Met de Antwerpse tournee heeft
ze de variatie en een derde van de titels gemeen: niet minder dan zes stukken
van Molière en drie van Quinault; van Racine werd Andromache aangeboden
en onder de titel De konincklijcke broeders van Theben een vertaling van diens
La Thébaïde, ou Les frères ennemis, wellicht van de hand van Frans Rijk, gedrukt in 1680 en toen direct in Amsterdam gespeeld.
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De Olijftack en de Ogier-dynastie
Toen De Olijftack beetje bij beetje toch als overwinnaar uit dat jarenlange geschil tevoorschijn trad, vond een soort revival plaats: de Sint-Lucasvieringen
in oktober 1677, 1678 en 1680 werden opgevat als grote victoriefeesten met opvoeringen en diners, die overigens danig aan de kas vraten. Voor het theatrale
aspect zorgde onder meer, na een zeer lange periode van stilzwijgen, Willem
Ogier. Tijdens deze comeback voltooide hij zijn hoofdzondereeks, nu niet meer
in een vrije maat, maar in alexandrijnen: in 1677 De traegheydt en het jaar
daarop De gierigheydt, die allebei én bij de feestviering binnen het genootschap én in het openbaar werden opgevoerd.
Voor het eerste van deze ‘heropstandingsfeesten’ dichtte deken De Lamorlet
een allegorisch ‘speeltje’ van de Ontwaecte poesie, met zang en dans, waarin
Apollo en Mercurius in Antwerpen Pictura en haar ontwaakte zuster Poesia
komen wekken en huldigen. De tijd is aangebroken om de band met het verleden
weer op te nemen:
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Antwerps toneel van eigen bodem
De operatie die in 1660 de diepe malaise in het Antwerpse rederijkerswezen
had moeten oplossen – De Violieren namen toen als dichtafdeling van het SintLucasgilde de naam van de verdwenen Olijftack over – was maar een (zeer) matig
succes gebleken. Het ging overigens niet zomaar om een facelift. De Olijftack
was niet toevallig de enige kamer die tijdens zijn bestaan de vrijstelling van
schuttersdienst (stedelijke militaire dienst) had bewaard! Het beroep op dat
begeerde privilege voerde echter tot peperdure processen met de schuttersgilden, die ertoe leidden dat het gedurende veertien jaar nauwelijks meer tot eigen toneelopvoeringen kwam. Het maatschappelijk eigenbelang en de vrijwaring van privileges stonden voorop.

Wie heeft in Nederlant ons Neêrlants leeren spreken?
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En met trots en ambitie wordt lyrisch het landjuweel van 1561 in herinnering
gebracht. Het helemaal op Antwerpen gerichte gelegenheidsstuk(je) verscheen,
vreemd genoeg, meteen in Den Haag.
Bij dezelfde gelegenheid introduceerde Ogier zijn dochter Barbara, die in
het spel van De Lamorlet als Sappho was begroet, met haar – niet bewaard gebleven – liefdestragedie De getrauwe Panthea. Het evenement betekende het
begin van een kleine Ogier-dynastie, die ook letterlijk de belichaming was van
het samengaan van dichters en kunstenaars in het Sint-Lucasgilde. Barbara was
getrouwd met de geziene beeldhouwer Guillielmus Kerricx, die in het genootschap tal van bestuursfuncties bekleedde; hun zoon, de beeldhouwer, schilder
en bouwmeester Willem Ignaas Kerricx zou de dichterspen hanteren en het al
in 1700 – op achttienjarige leeftijd – tot factor van de kamer brengen. Ook het
acteren schrikte hem niet af. De literaire afdeling van het kunstenaarsgilde was
een kleine wereld geworden en het lag voor de hand dat het zusterschap der
kunsten in haar officiële gelegenheidsteksten steeds op de voorgrond stond.
De carrière van Barbara Ogier stond aanvankelijk in het teken van haar vader.
Voor het feest van 1680 schreef die nog de klucht – met op het toneel een levend
varken! – van het Belachelyck misverstant ofte boeren geck ter afsluiting van
Barbara’s tweede en weer nooit gedrukte treurspel De doot van Achilles. Wel is
de voorrede bewaard gebleven. Zelfbewust droeg ze dit spel over de Troje-stof
op aan een Antwerpse magistratenvrouw:
[...] een vrouwenhand niet onbekwaam moet wezen
Te brengen aan den dag een strijd die kwam gerezen
Uit oorzaak van een vrouw.

Na de dood van haar vader in februari 1689 – tijdens het daaropvolgende winterseizoen voerde men bij wijze van hommage alle spelen op van diens hoofdzondereeks – schreef de dichteres vrijwel uitsluitend gelegenheidswerk in
naam en tot faam van de kamer. In de archiefbestanden daarover verschijnt ze
nu steevast als de ‘huisvrouw’ van de geachte bestuurder-beeldhouwer. In 1693
verwelkomde zij in de pronkzaal van het kunstenaarsgilde keurvorst Maximiliaan-Emmanuel van Beieren, de laatste – ambitieuze – landvoogd namens
Spanje, met een spel over Antwerpia’s ‘verenigde konsten’. De tekst werd gedrukt door zwager Godtgaf Verhulst. Ook dat bleef in de familie. Op de titelprent prijkt het thans nog in het Antwerps Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten tentoongestelde zwierige borstbeeld van de vorst, gebeeldhouwd door
Ogiers echtgenoot. Ook hier weer een allegorische vertoning met muziek, een
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attractie uit hofkringen die, evenals in Amsterdam, inmiddels ook op het toneel
populair was geworden. Hierin wekte Apollo, nu ter ere van de hoge bezoeker,
de Antwerpse kunsten; in het stuk is de aanbieding verwerkt van de voornoemde buste en van een symbolisch schilderij over Maximiliaans grote daden
(ook al op het titelblad te zien). De rederijkers leken even hun oude rol als officiële uitdragers van de stedelijke roem weer op te nemen. De prachtlievende
mecenas Maximiliaan had zich overigens in meer steden laten verwelkomen
en men mag aannemen dat aan het Antwerpse bezoek besprekingen of misschien zelfs portretsessies waren voorafgegaan. Andere stukken van Barbara
betreffen onder meer verwelkomingen van een nieuwe burgemeester of kamerhoofdman (De dolende Poësis – alweer die gedachte van de teloorgegane dichtkunst!), de verbouwing van de kunstacademie (de Verrykte Academia uit 1694
werd weer gedrukt door Verhulst en door het stadsbestuur financieel beloond),
en politieke of vorstelijke gebeurtenissen, zoals de Vrede van Rijswijk of de
verjaardagen van Filips v. In december 1700 werd die bijzonder succesvol gevierd met werk van moeder en zoon: er werd een tragedie van Barbara opgevoerd (Betwisten doodt slach in het schuldigh gemoet van den grooten Alexander,
ook genoemd De dood van Clitus), met daarnaast een kort tot opera verwerkt
dichtstuk van Kerricx jr. en een reprise van het Verwert paradys, een klucht die
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Titelprent van Barbara Ogiers
Verwellecominghe van Maximiliaan van Beieren. Ontwerp
van Godfried Maes en gegraveerd door Gaspar Bouttats
(1693).

de moeder zeven jaar eerder had geschreven. De dichteres vertegenwoordigde
de kamer ook buiten de Scheldestad. Eveneens in 1700 nam zij met haar zoon
– zonder succes – deel aan de Brugse dichtwedstrijd waartegen de kamer van
Duinkerke, die zich met (slechts) de tweede plaats van Michiel de Swaen benadeeld voelde, zo fel tekeer zou gaan (zie p. 754). Barbara Ogier overleed kort na
haar man in maart 1720. Het afscheid werd vertolkt in een lang, ronkend en
‘kosmisch’ gedicht van de Noord-Nederlandse dichter-schilder en ooit rondtrekkend toneelspeler Willem van Swaanenburg, op dat moment lid van het
Antwerpse Sint-Lucasgilde. Hij laat Ogier als een amazone ten hemel stijgen:
Als zy ten teugel drukt, dan gaan de wolken dansen.
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Deze uitbundige lof aan zijn moeder vanwege een collega in de beide kunsten
zal Willem Ignaas Kerricx beslist naar waarde hebben geschat. Anna Bijns had
het lang daarvoor met veel minder moeten stellen.
Van De Olijftack maakten ook de gebroeders Balthasar en Cornelis Wils
deel uit. Beide boekbinders waren in de jaren tachtig vooral actief op het gebied van het blijspel en de klucht. Blijkbaar niet zonder weerklank: Balthasars
klucht Den verliefden Periander en een vervolg daarop door zijn broer, het tot
in de negentiende eeuw gespeelde Bon Jan en Sanderien, kenden meteen verschillende drukken. Het eerste stuk gaat over een bejaarde vader die verliefd
wordt op het liefje van zijn zoon, terwijl de moeder een oogje heeft op de vrijer
van haar dochter; het tweede tekent als bedrogen minnaar een domme krompratende en dito zingende Waal – een ‘engel in Sint Antonis tentatie’. Van de
Wilsen werden ook enkele titels gedrukt voor de Amsterdamse boekhandel
van Michiel de Groot, blijkbaar gretig afnemer van Antwerpse kluchten. Dat was
in 1682 onder meer het geval met Cornelis’ toneelbewerking van enkele hoofdstukken uit Don Quichot, dezelfde kapittels die Langendijk met zo’n overrompelend succes tot zijn Don Quichot op de bruiloft van Kamacho (1712) zou bewerken. Dit stuk, Den grooten en onverwinnelycken Don Quichot (1682), werd
echter maar één keer, in 1680, in Amsterdam opgevoerd. Daar bestond in de
theaterwereld wel veel belangstelling voor de stof, zoals blijkt uit de vaak opgevoerde en herdrukte spelen over de dolende ridder van Jan Soolmans (1679)
en vooral van Simon van der Cruyssen (1681). Hoe de Noord-Nederlandse uitgaven van deze Olijftack-leden tot stand zijn gekomen, is niet meteen duidelijk:
gebeurde dat via drukkers-, auteurs- of schouwburgcontacten of via reizende
compagnons? Ook de jonge Kerricx zou in 1700, met behulp van de latere
kapelmeester aan de Antwerpse kathedraal Alphonse d’Eve, nog een muzikaal
kluchtspel uit de Don Quichot-stof puren, waarvan de titel dezelfde was als die
van het blijspel van Van der Cruyssen: Het gouvernement van Sancho Pancha

Pogingen tot verandering: jonker Herman Franciscus van den Brandt
Cornelis Wils voerde als kenspreuk ‘Niet dan door Wils’. Of deze voor de hand
liggende naamspeling ook een allusie inhield op de poëticale idealen van Nil
Volentibus Arduum, is maar de vraag. Ook in de andere eigen stukken van De
Olijftack valt in dezen geen lijn te onderkennen. Vage parallellieën met Nil en
wat zichtbaarder adhesiebetuigingen aan de nieuwe Franse toneelstijl moet
men veeleer buiten het rederijkersmilieu gaan zoeken in de groep rond de jonge
Antwerpse jurist en dichter jonker Herman Franciscus van den Brandt. Zijn
reacties op de in de Scheldestad vaak gespeelde drama’s van Adriaan Peys en
diens blijkbaar gezaghebbende positie in de aalmoezeniersschouwburg logen
er niet om.
De moeilijk te traceren Peys, een vlot en succesvol maar door Nil gekritiseerd bewerker en vertaler van vele nieuwe Franse stukken, onder meer van
Molière, liet zich in de spelen van zijn eigen hand voornamelijk kennen als een
kijkspelmaker met een voorkeur voor epaterend kunst- en vliegwerk, zoals de
vertoning van een gehangene van wie de ledematen één voor één afvielen en
dan weer aaneensprongen. ‘Vermaeckelyck voor de kinderen,’ grinnikt Van
den Brandt in de lezersopdracht van zijn kluchtspel Het verweirde sothuys van
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in ’t eylandt Barataria. Het was opgedragen aan de leden van de Antwerpse
‘Musicale Academie’, waarmee zowel de schouwburg van de aalmoezeniers als
de zaal van de eigen kamer bedoeld kunnen zijn. Al in het begin van de jaren
zeventig werden op beide locaties opera’s opgevoerd in de volkstaal en in het
komische genre. Wie wie was en wie wat deed, valt evenwel moeilijk te achterhalen. Een gezelschap ‘lief-hebbers van het Antwerps opera’ voerde in 1683 de
erg inlands klinkende Kluchte vande broeck-draghende vrouwe ofte simpelen
giel op. Maar ook buitenlandse modellen werden vervlaamst. In hetzelfde jaar
stond ook een Onstantvastigen minnaar ofte L’Amant inconstant op het programma. Het aenghenaem divertissement [...] ofte Truyken myn lief werd vertoond ‘met de Italiaensche airen’. Voor al deze teksten had de Antwerpse drukker
en boekverkoper Hendrick ii van Dunwalt blijkbaar wél belangstelling. In
1682 had hij tegelijk met – alweer – Michiel de Groot in Amsterdam ook de
volledige reeks van Ogiers Seven hooft-sonden op de markt gebracht.
De concurrentieslag tussen de beide schouwburgen – die van De Olijftack
en die van de Heilige Geest (de aalmoezeniers) – werd met de steun van de stad
beslecht in het voordeel van de laatste. Tegen zijn invloed, zijn maatschappelijk nut en efficiënte professionaliteit kon een voortdurend in financiële nood
verkerende gezelligheidsclub als De Olijftack niet optornen. In het begin van
de achttiende eeuw zou de stad meer dan een dozijn speellocaties tellen, die alle
aan de aalmoezeniersschouwburg heffingen dienden te betalen.
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Antwerpen (in 1678 gedrukt in Amsterdam!), een grap over twee gekke vrouwen die zich zwanger wanen. De titel vond hij overigens goed bij de Antwerpse
schouwburg passen. Het was vooral persoonlijke frustratie die Van den Brandt
dreef: zijn toen nog niet gedrukte tragedie Bela, prins van Hongaryen was
door Peys, genaamd ‘den Poët van t’ schouwborg’, verminkt opgevoerd. Het
drama was drastisch ingekort, de bezetting bedroevend slecht en het spel potsierlijk en onbegrijpelijk gemaakt door verkeerde ‘uytkomens’ en een slechte
versvoordracht, die bovendien niet strookte met de gelaatsuitdrukking van de
minderwaardige acteurs. Van den Brandt maakt van Peys, die zich bovendien
denigrerend over Bela had uitgelaten, brandhout. Ook diens vertalingen uit
het Frans moesten het ontgelden: ‘tegens alle behoorte’ had hij bijvoorbeeld
aan Corneilles Stilicon een blij einde gegeven! En een van Peys’ spelen wordt
bestempeld als een ‘vod’, het scheldwoord waarmee ook de leden van Nil zo
graag zwaaiden. Van den Brandt haastte zich dan ook om vanuit Antwerpen
Bela nog in hetzelfde jaar – alweer – in Amsterdam te laten drukken. De stof,
een zowel door liefdespassie als gruwelijke machtshonger voortgedreven familiestrijd om de troon aan het Hongaarse hof, waarbij zowel goeden als booswichten ten onder gaan, is met een voorkeur voor symmetrieën in de structuur van
een klassiek Frans toneelstuk geconcentreerd; het optreden van vertrouwelingen
en de visuele beheersing van de gruwel komen dat bevestigen, de vele monologen veel minder. De Franse manier – à la Molière – blijkt in elk geval duidelijk in Van den Brandts korte klucht Eertijds, Maer en Tegenwoordig – het gaat
hier om symbolische eigennamen van personages –, te Antwerpen opgevoerd
in 1684, in 1689 herwerkt, maar slechts in een afschrift bewaard gebleven. De
aloude motieven van het geldhuwelijk en de verliefde grijsaard zijn er in de
nieuwe, ‘beschaafde’ stijl uitgewerkt en geplaatst in de ruimere context van de
geactualiseerde tegenstellingen tussen de tegenwoordige tijd en het verleden.
Van den Brandt gebruikte het thema om zijn literaire voorkeuren te laten horen.
Zo zegt de geldbeluste meid Openhand in een van haar uitvallen tegen de oude
minnaar Eertijds:
Leest eens de dichten van die Nederlandsche oud’ poëten,
En schrijvers: waer toe dient hun schrijven? voor sekreten*,
Voor boterwinkels*; want so iemant hun noch leest
’T is om door ’t lachen te vermaeken sijnen geest;
Men heeft nu and’re tael, en an’dren stijl in’t schrijven,
Seer net, en wel geschaeft, en die men hoopt te blijven
Altijd in achting, [...] soo lang als Nederland
Haer tael sal houden.

*wc’s
*nl. als inpakpapier

want wy zyn van gevoelen, en meer andere met ons, gelooven wy, dat het niet al,
t’geên goed kan gekeurt worden, moet uyt andere taalen door overzettinge komen,
maar dat ons Nederland niet zó arm van verstanden is, of dat zy ook wel bekwaam
zyn eenige eygen vindingen te voorschyn te brengen, als zy maar wel, en behoorlyk
naar de maat, en regel des Tooneels, ende Poëzij bestiert worden, t’geên wy een
ider laaten oordelen, of wy dit wit met dit onz werk getroffen hebben.

Het tweede stuk van het genootschap, waarvan jonker Van den Brandt de eerste vier bedrijven schreef, heeft een gelegenheidskarakter. Het Beleg en ontzet
van Weenen (1684) is een van de vele literaire reacties op de gebeurtenis die
een jaar tevoren heel Europa had doen rillen, de belegering van de Wenen door
de Turken. Het historiedrama werd vrijwel meteen ook in de beide hoofdsteden
opgevoerd: in Brussel door de compagnie van De Wijngaerd en in Amsterdam
op de Schouwburg. Later werd het nog door de troep van Sammers in Danzig
vertoond. Beleg heeft een haast massale cast met eenentwintig sprekende personages en een zestal zwijgende groepen. Niet minder dan zes vertoningen
van branden en veldslagen sluiten de bedrijven af. Onder zijn eigen naam liet
Van den Brandt op dit historiestuk een felle klucht volgen, waarin hij zich
meer dan vrolijk maakt over de wrede dood van Wenens belegeraar: De hellevaert van den grooten vizier, waarvan de tekst eveneens bij Magnus van de pers
kwam. Het spel begint met twee vertoningen waarin de vizier onder het gelach
van toekijkende christenen wordt gewurgd en vervolgens gevild. De eigenlijke
actie speelt zich af in de hel, waar de gevilde als een dier wordt onthaald en er
de ‘liegende’ profeet Mohamed, die hem uitlacht, aanvankelijk de bibber op het
lijf jaagt. Dansen waarin duivels Turken op krukken, eenarmig of onthoofd,
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Van den Brandt heeft het daarbij niet gelaten. Hij was inmiddels de bezieler
geworden van het historisch vaag gebleven ‘Konstgenotschap’ (sic) Acta viros
probant (Aan de daden herkent men de mannen), dat kennelijk een efemeer
bestaan heeft geleid. Maar twee stukken van dit collectief zijn gedrukt, allebei
in samenwerking met de Antwerpse boekverkoper Hendrick ii van Dunwalt bij
de Amsterdammer Albert Magnus, die ook voor Nil werkte. De lezersopdracht
van het eerste, het goed aflopend hof- en liefdesdrama Mindate (1682), laat
echter weinig of niets over de toneelopvattingen van het gezelschap horen. De
zich klein noemende groep biedt het spel aan het publiek aan als een soort
proefstuk en stelt zich tot doel te demonstreren dat de Antwerpse letteren niet
voor die van Amsterdam en Den Haag hoeven onder te doen, een wensdroom
die we in de Zuid-Nederlandse literatuur al de hele eeuw vaker horen opklinken. In hun zelfrepresentatie onderstrepen de anonieme auteurs met enige
nadruk dat Mindate een stuk van eigen vinding is en geen vertaling:
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met gloeiende poken voortdrijven, moeten het geheel opvrolijken. Beide
Turkenspektakels bieden alvast geen argumenten om Acta viros probant als
een Antwerpse naklank van Nil te beschouwen. Over het genootschap valt
daarna niets meer te vernemen.
Jonker Van den Brandt heeft vervolgens, gesterkt door het goede onthaal
van Beleg, met een soortgelijk stuk over Antwerpen geestdriftig meegewerkt
aan de eeuwfeestviering van de katholieke herovering van de stad in 1585. Het
‘blyeindende treur-triumph spel’ De herstellinge van de roomsche religie binnen de stadt Antwerpen, in 1685 gedrukt bij Michiel de Groot in Amsterdam, is
een van de vele teksten in allerlei genres die in die jaren de overwinning van
het katholieke geloof in Vlaanderen en Brabant en daarmee de ‘reconquista’
van de calvinistische steden herdachten. Van den Brandt laat zich in een drempeldicht, gericht tot Maria en uitgesproken door de Antwerpse maagd, kennen als de telg van een familie uit Breda, die eertijds omwille van het roomse
geloof naar Antwerpen was gekomen en in de Scheldestad ‘waerdige ampten’
had vervuld. Na een allegorisch voorspel volgt, net als in Beleg, een met vertoningen verlevendigd gedramatiseerd relaas van de gebeurtenissen, waarin de
auteur ‘om eenige aengenaemheydt daer tusschen te mengen’ een romantische
liefdesgeschiedenis verwerkt van een Italiaans militair en diens als soldaat vermomde, dappere geliefde. Opmerkelijk ook is tekening van de wijze figuur van
de anoniem gebleven Antwerpse burgemeester, die toch wel de figuur Marnix
van Sint-Aldegonde oproept met verzen als het aan de psalm of het Wilhelmus
herinnerende:
In Godt, en u alleen heb ik myn heel betrouwen

of, na de beslissing tot overgave, het voorspellende:
Maer en verwyt my niet daer naer, of ’t waer myn schuldt.

Van den Brandt heeft zich in zijn laatste publicaties verder in dienst gesteld van
de officiële Antwerpse feestcultuur met korte beschrijvingen van de triomfbogen die de stad naar aanleiding van de overwinningen op de Turken en van
het bevrijdingseeuwfeest had opgericht. Zijn laatst bekende werk is een poëziebundel met lijdensmeditaties: Godtvruchtige ziels-gedachten over het bitter lyden,
en sterven des Zaelig-maecker (1686), een genre dat ook na 1670 nog menig
auteur bleef aantrekken.
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Brussel
In de hofstad was het Nederlands toneelleven op een andere manier georganiseerd dan in Antwerpen. Geen stedelijk monopolie hier, maar verschillende
compagnies die op eigen kracht hun kosten en baten in evenwicht dienden te
houden, hun speelruimten moesten huren en die hun inkomsten aanvulden
met bijdragen van de leden. Vooral de activiteiten van gezelschappen als De
Materbloem en De Wijngaerd zijn goed gedocumenteerd. Hun voorkeur bleef
blijkbaar overwegend uitgaan naar stukken op zijn Spaans, een erfenis van de
Brusselaars Claude de Grieck en Schouwenbergh, die zoals gezegd eveneens in
Amsterdam werden gedrukt en – in het geval van de tweede – vaak opgevoerd.
Maar het verkeer was wederzijds. Geregeld brachten de compagnies ook Amsterdamse spelen in dat genre op de Brusselse planken, in bewerkingen of vertalingen van auteurs als Thomas Asselijn, Leon de Fuyter, Dirck Pietersz. Heinck,
Catharina Questiers, Johannes Serwouters, Isaac Vos. Ook andere ernstige en
komische toneelteksten hebben in die jaren vanuit de Republiek de Brusselse
bühne bereikt, onder meer (Van den Berghs?) Jeronimo en spelen van Krul.
Minder bekende namen als die van Jan Cos, Pieter Dubbels en Isaak de Groot
tonen aan dat de compagnies de toneeluitgaven uit het grachtengordelmilieu
goed kenden. Aan de andere kant betrof deze belangstelling auteurs die daar
na 1678 niet meer vertoond werden. En pas in 1693 zou De Materbloem een
Molière opvoeren.
Veel Nederlandstalig toneel is er overigens in de periode 1670-1700 te Brussel
niet gedrukt. Te vermelden valt zeker de in 1700 tegelijk in Amsterdam – zonder
firmanaam – en bij de toen net overleden drukker Joan de Grieck uitgegeven
bundel Het Brussels klucht-toneel. Deze Joan was de broer van de toen ook al
gestorven Claude en van Judocus de Grieck (zie p. 451). De toeschrijving van
de stukken en de herkomst van de verzameling zijn bijzonder ingewikkeld.
Naast de podiumteksten bevat ze een ‘kluchtboek’ van de in dit soort bundeltjes gespecialiseerde Joan en Judocus: Het toneel der leerlycke ende vermaeckelycke historien. Maar in tegenstelling tot wat in die boekjes het geval is, gaan de
hier verzamelde en uit het repertoire van de kluchtboeken geplukte ‘historien’
niet vergezeld van een omkaderende moralisering. Op deze wijze vinden ze
dus niet alleen via hun titel direct aansluiting bij de recreatieve functie van de
collectie toneelkluchten (zie p. 688). Deze laatste bevat vijf oudere stukken
(waarvan zeker twee naar een Hollands model), plus twee andere eveneens
komisch geaarde spelen: een zinnespel uit 1670 van de hand van Claude over
een heremiet die een jongeman wil redden uit de klauwen der hoofdzonden
(Den dolenden pelgrim; zie p. 560), en een ‘droef-eyndend blijspel’ De ghedempte hoogmoedt ofte hoovaerdighe bedroghe maeght. Dat laatste – van Judocus? – bevat kritiek op de Franse leefstijl, waarbij de vrijer, Jonker Smeerborst,

van zijn knecht de raad krijgt het verwaande juffertje volgens de normen van
haar milieu te benaderen:
Vergeet oock onder dien niet wat te franskiseren:
‘Garçon depeche vous*, gaet haelt mijn witte veeren’,
Doch boven al wilt sy vereert syn met Rondeaux,
Sonnettes, Elegies, Chansons et Madrigaux.
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*haast u, jongen

De protserige juffrouw wordt door deze valse minnaar bestolen en sterft uiteindelijk van hartzeer. Aan het stuk gaat een kort, komisch getoonzet spelletje
vooraf naar aanleiding van de Vrede van Rijswijk (1697), waarbij Frankrijk
veel steden aan de Zuidelijke Nederlanden teruggaf. Volkse types verwelkomen de vrede uitbundig met zang en dans, en een allegorisch uitgedoste Pax
waarschuwt, God dankend, de toeschouwers tegen de ‘hooveerdij’, bron van
alle oorlogen. Aan de buitengewoon destructieve beschieting van Brussel door
de Fransen in augustus 1695, die het hart van de benedenstad, dat wil zeggen
de Grote Markt met het stadhuis, 3800 huizen en 16 kloosters en kerken had
verwoest, herinnert haar toespraakje slechts in zeer algemene bewoordingen.
Op deze ingrijpende gebeurtenis had inmiddels een anonieme dichter wél
gereageerd met een klacht in de mond gelegd van het Brusselse T’ MantienPis: dat had het vuur van het bombardement willen blussen, maar verkleumd
van angst was het daartoe niet meer in staat en – anagrammatisch – tot een
Man-pist-niet geworden. Het pamfletje van 132 verzen is een echt declamatiestuk, dat gezien zijn literaire toonzetting wellicht uit compagniekringen stamt.
Aan de hand van de bekende amoureuze concetti van water en vuur en hitte
en koude en een paar grappige bijbelse en mythologische verwijzingen wordt
de ondergane oorlogsellende door het klagende Cupidootje haast sarcastisch
opgevangen. Verteerbare zelfspot, want het aantal slachtoffers was nogal meegevallen. Haast meteen na het bombardement werd het tijdig opgeborgen
‘manneken’ weer op zijn sokkel gezet in het teken van psalm 27: ‘In petra exaltavit me’ (De Heer heeft mij hoog op de rots getild). Humor is weerbaarheid.
Intussen had het Brussels symbool ook al elders in de toneelliteratuur zijn
sporen nagelaten. In De Swaens De verheerlijckte schoenlappers of de gecroonde
leersse (1688), dat zich in de hoofdstad afspeelt, maakt het deel uit van het
decor:
In die benautheyt quam ik aen den hoek gelopen,
Waer Cupido, gheel naekt, stelt al sijn dingen open,
En sonder stilstant streult* als of hij, met dat vocht,
Vercoelen wou den brant, van ieders liefde-tocht*.

*plast
*amoureuze lusten

Het kleinsteedse toneel en literaire leven
Voerde men in de grote steden gretig stukken op uit de Republiek, in de kleinere of middelgrote centra, waar de kamers soms nog een aanzienlijke rol
speelden, werden de podia beheerst door lokale grootheden. Van hun collega’s
uit Antwerpen en Brussel onderscheidden deze auteurs zich nauwelijks, al was
de bekende animositeit van de provincie tegenover de pretentieuze grotere
cultuurcentra nooit ver weg.
Ratelbollig Antwerpsch dulhuis*,
Negen zangsters tiende lulmuis*

*Ratelhoofdig Antwerps gekkenhuis
*Van de negen muzen de tiende lulkous

scheldt in 1680 de in Aalst hooggeroemde Willem Caudron jr., zoon van de
renaissancistische dichter die eertijds als promotor van Justus de Harduwijn
was opgetreden. Welk type dichter is hier aan het woord? De laatzeventiendeeeuwse Zuid-Nederlandse toneeldichter vertoont ongeveer overal hetzelfde
profiel. Hij is leek: in de sterk klerikale literaire cultuur van het Zuiden bleef
het theater in de volkstaal hét domein van de lekenstand; hij bekleedt in zijn
gemeenschap een gerespecteerd ambt; hij zet zich cultureel in voor zijn stad
en genootschap, waarvan hij tegenover de buitenwereld de eer scherp kan verdedigen; hij verkeert graag in klerikale milieus en behandelt in proza, poëzie
en toneel onderwerpen die tot het hart van de contrareformatorische geloofs-
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Dé stedelijke compagnieschrijver van die tijd was ongetwijfeld Daniël Dannoot. Tot in het tweede decennium van de achttiende eeuw voerde De Materbloem, waarvan hij veertig jaar lang de drijvende kracht was, jaar na jaar werk
van hem op. Zijn bijbelspel Josue (1686) haalde zelfs in aanwezigheid van de
markies van Castanaga, de Spaanse gouverneur, een opvoering in de prestigieuze en goed uitgeruste opera aan de Hooikaai, die naar het voorbeeld van
de Parijse ‘Académie Royale de Musique’ was opgericht. Maar op een paar spelen
na die direct het Brusselse openbare leven raakten – over het eeuwfeest van het
sacramentsmirakel (zie p.559) en, eigenlijk weer naar aanleiding van de zo verwelkomde Vrede van Rijswijk, over de zeges op de Turken van de Weense keizer
Leopold i – bereikte nagenoeg niets van zijn hand de drukpers. Ook hier een
andere situatie dan in Antwerpen dus. Dannoots verloren gegane theaterœuvre – we kennen nog een dozijn titels – was gevarieerd: romaneske drama’s,
bijbelspelen – waaronder een toen blijkbaar erg geapprecieerde David-trilogie –
blijspelen en kluchten. Een ‘duvelstoejager’ dus, die nagenoeg op zijn eentje
het eigen repertoire van De Materbloem bijeenschreef. In dit opzicht doet hij
zeker denken aan sommige stadsauteurs uit de provincie, zoals de Lierenaar
Cornelis de Bie.

beleving behoren: het lijden van Christus, de eucharistie, de heiligen en de bestrijding van de ketterij. Hij weet dit religieus engagement moeiteloos te combineren met een hoge productie van profane spelen en kluchten waarvan, in
het laatste geval zeker bij De Bie, de toon nogal fel met deze vroomheid contrasteert. Maar naast deze overeenkomsten zijn er ook opvallende onderlinge
verschillen. Deze verhoudingen worden goed zichtbaar in het werk en de persoonlijkheid van Cornelis de Bie en Michiel de Swaen, allebei werkzaam in
een klein centrum en in menig opzicht de belangrijkste toneelschrijvers van
deze periode.
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Cornelis de Bie
Cornelis de Bie (1627-na 1711), de erudiete notaris en magistraat uit Lier die we
al leerden kennen als liedboekschrijver en navolger van Karel van Mander, was
veruit de productiefste toneeldichter van zijn tijd. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Caudron, Dannoot en De Swaen, van wie bij leven weinig of niets werd
gedrukt, verschenen van hem vanaf de jaren zeventig, ruim twintig jaar nadat
zijn eerste stuk was opgevoerd, bij verschillende meestal Antwerpse uitgevers
talrijke titels – ook oudere –, vaak verfraaid met illustraties. De Bie had inmiddels een boekwinkel geopend en dat verklaart misschien zijn connecties met
uitgevers. Deze gang naar de drukpers begon in 1670 te Antwerpen met een
drama over de Lierse stadsheilige Gommarus en hetzelfde jaar te Mechelen met
Faems weer-galm der Nederduytsche poësie. Deze bundel bevat een bonte, min
of meer poirteriaanse mix in proza en vers van – ook in de strikte betekenis van
het woord – contrareformatorische beschouwingen, en verhalen en hekelingen
met betrekking tot wereld en maatschappij. Het jaar daarop was er, zonder
drukkersadres, al een prospectus met een dozijn toneeltitels van De Bie in omloop: Corneli de Bie Neerlandts schouwburg. Mede omdat noch de volgorde van
de drukken, noch hun datum overeenstemmen met de eerste opvoering van
de spelen, is het wel moeilijk een ontwikkeling in zijn werk te onderkennen.
Dat werk is zeer omvangrijk. Benevens een achttal zedenkundige en/of religieuze boeken heeft De Bie bijna steeds voor de kamer van Den Groeyenden
Boom, maar soms ook voor ‘eenighe vrije Lief-hebbers tot behoef vanden ghemeynen Huys-armen’ ruim veertig toneelstukken geschreven. Van zijn vele
kluchten bereikten er zestien de drukpers. Onder de twaalf gepubliceerde ernstige drama’s tellen we niet minder dan acht religieuze stukken: vijf heiligenspelen, een passiespel, een kerstspel en een stuk over de parabel van de verloren
zoon (Osias). De rest bestaat uit drie vrije bewerkingen van comedia’s van Lope
de Vega en een in 1688 opgevoerde tragedie in de trant van Jan Vos: Wraak van
de verkrachte kuyscheydt. In dit zevendelige gruwelspel neemt de auteur zich
naar eigen zeggen voor het loon van de deugd ‘naer den Brabantschen stiel’ uit
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die zij eigenhandig heeft vermoord en
gruwelijk heeft verminkt. Deze had haar
verkracht en haar minnaar en broer
vermoord.

te werken, dat wil zeggen ‘soetvloeyich en zedigh’, terwijl hij het straffen van het
kwaad ‘rijm-geestigh’ op de toon wenst te brengen van de ‘hollantsche hoogdraventheidt’. Zelfbewust wil hij als Brabander – wat dat ook moge betekenen
– de verenigbaarheid van beide manieren aantonen. In het lezersbericht van
Faems weer-galm, waarin hij slordig een paar flarden uit Vondels Aenleidinge
ter Nederduitsche dichtkunste overnam, had hij het gehad over het samengaan
van de ‘Hollantschen styl’ met ‘de natuer van d’eygen poesie’, waarmee hij het
natuurlijk talent van de dichter bedoelde én het gezond verstand. Veel meer
poëticale beschouwingen over zijn stukken heeft De Bie niet nagelaten. Wat
van deze tragedie, die pas gedrukt werd in 1706, vooral bijblijft, is de grenzeloze
wreedheid: op een gegeven moment rukt de heldin het hart uit de borst van
haar belager, bijt erin en doorsteekt het; in de slotscène liggen de lijken van de
twee protagonisten, de verkrachter en zijn slachtoffer, op een brandstapel, waarin zich dan ook maar de vader van het meisje gooit. Daarmee zijn aan het eind
alle hoofdpersonages dood. In de druk komt een vijftal illustraties deze wrede
geschiedenis nog eens voor de lezer visualiseren.
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Illustratie bij het zesde deel van Cornelis de
Bies Wraak van de verkrachte kuysheydt. De als
man vermomde heldin Theocrina steekt zichzelf dood bij het lijk van de schurk Amurat,
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De Bie was als toneelschrijver een doener die, ongeremd door regels en toneelwetten, zijn publiek op de rederijkerskamer, op de Lierse markt en in de Predikherenkerk decennialang en naar alle omstandigheden op stukken vergastte ‘in
alle maten en gewichten’. De vroegst gedrukte heiligenspelen Gommarus (1670)
en Cecilia (1671) doen met hun drie delen en entremeses of komische tussenspelen op hun beurt aan het Spaanse theater denken. Het in 1700 verschenen
kerstspel De verlichte waerheyt leunt voor een deel eveneens aan tegen een
Spaanse tekst, het toen spraakmakende, op ‘ingevingen’ gebaseerde Marialeven van de Spaanse non en zienster Sor Maria a Jesu d’Agreda, Mystica ciudad
de Dios (‘De mystieke stadt Gods’), waarvan in 1692 bij de Verdussens een
Spaanse druk was uitgekomen. Maar globaal lijken de geestelijke toneelstukken van de Lierenaar het meest op het collegetoneel van de jezuïeten met zijn
vrije opbouw en zijn pragmatisch gebruik van allerlei oude en nieuwe toneelconventies van symbolische aard, zoals allegorische personificaties, stomme
vertoningen, reiachtige en andere liederen, zinnebeeldige balletten en het optreden van ‘sinnen’ in kluchtige tussenspelen. Opmerkelijk is dat sommige
van deze spelen in de drukken als meditatiestof zijn gepresenteerd. In het
kerststuk en het Treur-spel van het bitter lyden Christi (1687) bijvoorbeeld zijn
aan de scènes beschouwingen in proza toegevoegd die de diepere religieuze en
morele betekenis van de toneelstekst blootleggen. De illustraties functioneren
zo tevens als emblemen. Ook profane spelen en felle kluchten heeft De Bie bij
gelegenheid in zijn didactisch-moraliserende bundels opgenomen. Gedrukt
verkregen zij op deze originele manier een meerwaarde die aansloot bij de toen
– in het spoor van Poirters – overvloedig geproduceerde boeken waarin spannende verhalen, kluchtige anekdoten en emblemen moeiteloos in een stichtelijk,
religieus discours werden ingebed. De geest vindt het – tegelijk – altijd aangenaam
goedt-gekeurde Kluchten te sien, Quinck-slaghen en genuchelycke
Redecavelingen te hooren, en leersame Samen-spraken te lesen

luidt het in een ‘Aenmerkinge’ bij de klucht van Quinten-quack, waarin de eigenwaan van een dichtende boer en een pochende kwakzalver en diens listige
knecht worden uitgestald. Samen met het hierboven genoemde gruwelstuk en
een blijeindigend treurspel over de heilige Epictetus verschijnt dit kluchtspel
als onderdeel van de moraliserende en emblematische vers- en prozabundel
Echos weder-klanck (Brussel 1706).
Met zijn kluchten wist De Bie in elk geval de demarcatielijnen tussen goed
en kwaad, dom en slim en beschaafd en boers dik in de verf te zetten. De meeste
ervan zijn ofwel ontstaan als tussenspelen of dienden als ontspannende afslui-
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ting van een ernstige opvoering. Ook in dit corpus zijn een paar titels bewerkingen uit het Spaans. Maar meer dan door hun occasionele Spaanse afhankelijkheid en hun door de literatuurgeschiedenis vaak gelaakte ongegeneerd
brutale lichamelijkheid – scatologische obsceniteiten, zuipen, schoppen, slaan
en schelden zijn er schering en inslag – onderscheiden deze spelen zich binnen
het toenmalige Nederlandse repertoire door hun eigen onderwerpen en accenten. Daartoe behoort zeker de zeer nadrukkelijke aanwezigheid van de feeksachtige, tirannieke huisvrouw, een motief dat in deze periode bij uitstek in
Brabantse kluchten lijkt thuis te horen en in niet minder dan vier gedrukte titels
van De Bie aan bod komt. Dat hierbij vaak wordt gerefereerd aan toverkunsten
en hekserij, biedt misschien een verklaring van deze voorkeur. Van duivel en
magie ging in de maatschappij van de Republiek immers veel minder dreiging
uit. In de Klucht van den subtijlen smidt (1671) is de smid in kwestie zelfs getrouwd met een toverheks. In de Cluchte van Lauw Scheurbier en Stout Harnas
sijn wijf (1689) laat de vrouw de man door een list inschrijven als soldaat om
zelf met haar gelijkgezinde vriendinnen een lustig leventje te leiden, maar wel
wordt zij uiteindelijk door hem beetgenomen. Uiteraard eigen aan De Bies katholieke, contrareformatorische omgeving is zijn grondige afkeer van de ‘geus’.
Hij heeft de protestanten niet alleen vaak en graag gehekeld in zijn didactischmoraliserende bundels. Genadeloos heeft hij ze ook in zijn kluchten geridiculiseerd en hen zelfs tot een komisch type gemaakt. Het woord ‘calvinist’ fungeert
er als scheldwoord in de orde van weerwolven, tovenaars en sodomieten. Een
niet-bewaarde tekst met de welsprekende titel De klucht vanden bedroghen
duyvel der onkuysheyt en deepmakenden [beurzensnijdende] geusen predicant
in ’t spelen met de kaert zou volgens een prospectus van 1707 hebben aangetoond
dat valsheid bekleed wordt door een ‘schijn van vroomheyt’. Wél bewaard en
zelfs drie keer gedrukt is de Klucht van Hans Holblock uit 1688, een dol kijf- en
vechtstuk waarin een megalomane analfabeet die eigenlijk burgemeester van
Amsterdam wil zijn, tweemaal het predikantsexamen aflegt, maar er niet in slaagt
te antwoorden op de vraag hoe de vader van de zonen van Zebedeus heette.
Dat de aspirant als een afvallige katholiek uit de Kempen wordt voorgesteld, zal
wel niet alleen komische bedoelingen hebben gehad. Confessionele overloperij
werd op alle manieren aan de kaak gesteld.
Drie van De Bies latere stukken verschenen met de genreaanduiding ‘cluchtwyse comedie’: Sultana Bacharach (opgevoerd in 1698 en gedrukt in 1702),
Rampsalighen minnaer (1707) en Ontmaskerde liefde (1708). Het zijn komischamoureuze verwikkelingen vol vermommingen en persoonsverwisselingen
over meer beschaafde minnaars en minnaressen met hun knechten en vertrouwelingen. Ze doen soms aan het Franse blijspel denken. De drie eenheden
zijn alleen in acht genomen in het spel over Sultana Bacharach, een op zee ge-
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vangengenomen favoriete van de sultan, die als slavin wordt verkocht en die
tegelijk door twee jonkers en een knecht wordt betwist en uiteindelijk aan een
vierde pretendent ten deel valt. Het ziet ernaar uit dat De Bie hiervoor
Molières L’étourdi (De onbesuisde) heeft gebruikt. Veel sporen van het Franse
classicisme zijn in de rest van zijn werk niet te vinden.
Toch is de vlijtige Lierenaar een verwoed lezer geweest, die ook van de eigen
Nederlandse literatuur uit Noord én Zuid goed op de hoogte was. In zijn mengelwerken vermeldt, citeert of imiteert hij auteurs als Verstegen, Vos, Huygens,
Van Veen, Cats en de zeer bewonderde Vondel. In zijn toneel, zowel de ernstige
stukken als de kluchten, duiken tekstflarden op van Brabantse voorgangers als
Willem Ogier – in de Klucht van het bedriegelyck mal is een gehele scène nagenoeg woordelijk uit de Hooveerdicheyt overgenomen – en jonker Frederico de
Conincq (zie p. 444), van wie hij kennelijk de gemaniëreerde stijl bewonderde.
Het is – mede op grond van de familienaam – verleidelijk om Seneca’s bekende
metafoor van de bij, die overal het zoet uitzuigt en daar een nieuw product van
maakt, met enige nadruk op Cornelis de Bie toe te passen. Alleen: over de smaak
van het eindproduct is de literatuurgeschiedschrijving nooit positief geweest.
Toch zijn sommige van zijn drama’s nog lang tijdens het Oostenrijkse bewind
(1715-1794) en met name in het dorpstheater zeer populair gebleven. Tijdens
een discussie in de Brusselse ‘Académie impériale’ in 1776 werd hij met Cats,
Vondel en Krul nog tot de groten onder de ‘Poètes Flamands’ gerekend.
Michiel de Swaen als toneeldichter
Ver van Lier, in de Westhoek, liet de leidende Duinkerker rederijker en heelmeester Michiel de Swaen (1654-1707), teruggekeerd van een reis naar Holland,
in een sonnet een sindsdien vermaard geworden weeklacht horen:
O hollant! vreedsaem lant, waerin de vryheyt leeft,
Wat socht ik die vergeefs by uwe naegebueren,
Waer Frans, en Castiliaen de rust en vrede schueren*,
Waer ’t hooft der borgery voor vreemde heeren beeft?
[...]
Nu leef ik, in een oort, waer vreughde is uytgeweken:
Myn spys is bittre gal, myn sang: Eylaes! Eylaes!
Och! och! waer heb ik my, misleyde Swaen, versteken*?

*verscheuren

*verborgen

De vredesverzuchting dateert uit de eerste jaren van de Spaanse Successieoorlog (1700-1713), waarin Lodewijk xiv de vrijgekomen Spaanse troon voor
zijn tweede kleinzoon opeiste. Namens deze Filips v bezette de grootvader van
1701 tot 1706 nagenoeg geheel de Zuidelijke Nederlanden. De ironie van het lot

maakte dat daardoor de rederijkers van Duinkerke en omstreken, sinds 1662
– definitief – Frans geworden, weer volop konden participeren in het literaire
leven in Spaans-Vlaanderen. Deze mogelijkheid consolideerde eigenlijk een al
bestaande toestand, die ook na het vertrek van de Fransen uit de Spaanse
Nederlanden nog zou voortduren. Getuige bijvoorbeeld het dichtwerk over
het geluk van de stad Nieuwpoort (1708) door De Swaens stads- en jaargenoot
én collega in de genees- en dichtkunst Domien de Jonghe (1654-1727): de Westhoek – Frans of Spaans – werd als een eenheid aangevoeld. De verfransingspolitiek had intussen in de definitief door Frankrijk veroverde gebieden het Vlaams
bewustzijn verscherpt en in de regio het aantal rederijkersgenootschappen
doen toenemen:
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*getuigt
*toeneemt

juicht de kamer van Sint-Winoksbergen. De ‘westerkant’ zou in die jaren inderdaad van zich laten horen. Evenmin als zijn streekgenoten was De Swaen
een van zijn land en cultuur geïsoleerde literator.
Net als De Bie in Lier was de Duinkerkenaar, sinds 1687 prins van de kamer
De Kersauwe, in zijn stad dé literaire autoriteit. Als welgesteld stedelijk heelmeester en van tijd tot tijd lid van de magistraat was hij ook maatschappelijk
een geacht man. Zíjn religieus literair engagement was eveneens opvallend
groot, maar anders dan dat van de meer didactisch ingestelde en strijdbare
Brabander: intiemer, contemplatiever, lyrischer (zie p. 816). En als toneeldichter
hanteerde hij kennelijk strengere fatsoensnormen. Het belangrijkste verschil lag
evenwel in De Swaens bijzonder opvallende aandacht voor poëticale kwesties,
zijn openheid en eigen assimilatie van de Franse klassieken en zijn regionale
rol als rederijker. Dat hij, zoals gezegd, in tegenstelling tot De Bie nauwelijks in
het commerciële circuit is geraakt, hangt zeker ook samen met zijn Vlaamse
context: Brabant had in deze periode met zijn grote steden, zijn toneelbedrijvigheid en zijn vele drukkerijen cultureel sowieso de overhand.
De Swaens toneelwerk is onvolledig overgeleverd en de gebrekkige datering
ervan maakt het – weer eens – moeilijk om een eventuele ontwikkeling in zijn
werk te onderkennen. Bij de inzet van zijn aan de technieken van het epos herinnerende ‘magnum opus’ over Het leven en de dood van Jezus Christus, voltooid in 1694 maar pas in 1767 in Brugge gedrukt (zie p. 816), betreurt de dichter
dat hij met treur- en herdersspelen en kluchten zijn tijd heeft verspeeld. Of het
hier om meer gaat dan de bekende vergiliaanse formule waarin een als verontschuldiging klinkende verwijzing naar vorig werk gewoonte was geworden, is
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Dat tuyght* ons westerkant, waer tot de konst van ’t Dichten
En onse tael die liefd soo aennimt* allen dach,
Dat Vlaenderen, vereent, noyt deesghelycke sach
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niet zeker. Van de pastorale spelen van De Swaen is in elk geval niets meer bekend en in het komische genre is alleen het tijdens de twintigste eeuw gecanoniseerde vastenavondspel De verheerlijckte schoenlappers of de gecroonde leersse
(opgevoerd in 1688) overgebleven. Het Christusepos lag mede aan de basis van
een als een klassiek drama opgebouwd mysteriespel De mensch-wordingh
(1686), dat in 1886 werd ontdekt en met een zeer grote waarschijnlijkheid aan
De Swaen is toegeschreven. Fragmenten van een bijbelspel Absolon kwamen
zelfs pas in 1927 aan het licht. Resteren twee vertalingen van Franse drama’s, de
Cid van Corneille en een Andronicus naar De Campistron, die allebei – de eerste
in 1694 buiten het weten van de dichter, de tweede in 1700 – in zijn vaderstad
werden gedrukt, plus drie oorspronkelijke spelen: het martelaarsstuk Catharina, het treurspel Mauritius, en het vaderlands historiespel de Zedighe doot
van Carel den Vyfden. Dat laatste handelt over de troonsafstand van de keizer
– een christelijke held die de wereld verzaakt – en is in het sterfjaar van de dichter uitgegeven door zijn kamergenoot Pieter Labus. Een overwegend religieus
geïnspireerd toneeloeuvre dus, gedragen door een verrassende poëticale alertheid. Hiervan getuigt het traktaat de Neder-duitsche digtkonde of rymkonst,
over verschillende jaren bijeengeschreven en slechts in een afschrift tot ons gekomen.
Als toneeldichter deelde de tweetalige De Swaen geestdriftig de opvattingen
van het Franse classicisme. In de opdracht van zijn Andronicus-vertaling verklaart
hij met zo veel woorden dat daarbuiten voor hem en zijn kamergenoten geen
heil is te vinden:
Ende voorwaer men segghe wat men wil van de Griecken ende de Romeynen,
niet en is er te vergelycken by de Fransche Tonneelspelen; oock is het onmoghelyck
iets volmaeckt uyt te wercken, ten zy de selve naervolghende; ende daer en is niet
dat anders kan doen spreken, dan d’ ingenomentheyt die men heeft voor syn eyghen
natie. [...] Oock laet de Duynkercksche Academie [kamer] sich voorstaen niets
goets te konnen uytrichten, dan met hun naer te volghen.

Maar deze overtuiging uitte zich volstrekt niet in een starre navolging. De
dichter probeerde de Franse smaken en opvattingen te assimileren binnen de
eigen literaire cultuur en tradities: die van de kamers en die van het Noorden,
met name de gecanoniseerde auteurs Vondel en Cats.
Deze Franse oriëntatie is uiteraard het minst zichtbaar in de De menschwordingh, een zich beurtelings onder de engelen en op aarde afspelend spel
over het goddelijk raadsbesluit van de menswording en de annunciatie daarvan aan Maria. Het stuk hoort geheel thuis bij de vele mysterie- en passiespelen
van de contrareformatie, die nog in kerkgebouwen werden opgevoerd. Net als
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het toen nog alomtegenwoordige lijdensspel van De Condé (zie p. 453) bestaat
het uit vijf bedrijven. Door zijn sterke theologische onderbouwing, zijn taalen beeldgebruik, zijn lyrische toonzetting en zijn aan de handeling deelnemende reien doet het sterk aan Vondel denken. In zijn Digtkonde houdt De Swaen
overigens een opmerkelijk pleidooi voor de herinvoering van reien met ‘uijtdrukkelyk singen en ondermenginge van snarenspel’. In zijn andere drama’s
valt daarvan echter geen spoor te bekennen.
In het vastenavondspel van de De verheerlijckte schoenlappers of de gecroonde leersse is de combinatie van de Franse smaak en de lokale retoricale kluchttraditie herkenbaarder. De stof ontleent de dichter aan een vaak herdrukte,
herschikte en zelfs in het Frans vertaalde anekdoteverzameling van Joan de
Grieck over de De heerelycke ende vrolycke daeden van keyser Carel den v (Brussel 1674). Achter de populaire mythe van de goedlachse, poetsenbakkende,
rechtschapen en vrome Karel gingen verschillende politieke en morele behoeften schuil. De Swaen, die zoals gezegd ook een ernstig drama aan de keizer heeft
gewijd, zal de gedachte aan het oude Habsburgse vaderland met zijn volksverbonden vorst beslist niet onaangenaam zijn geweest. Het bij carnaval passende
verhaaltje van de keizer die incognito een vastenavondetentje bij de deken van
het Brusselse schoenmakersgilde bijwoont, wordt gecombineerd met de in de
blijspelliteratuur welbekende liefdesintrige van een meisje voor wie de vader
omwille van het schone geld een andere huwelijkskandidaat heeft dan degene
op wie zij haar zinnen heeft gezet. Het is de keizer die het gastvrije gezin beloont en het liefdesgeval in de goede zin oplost. Het stuk vertoont dus duidelijk de trekken van een burgerlijke komedie in de Franse stijl, waarin met het
oog op de vastenavondlach echter nogal wat elementen uit het traditionele
kluchtenrepertoire zijn verwerkt: de strijd om de broek in het gezin, de ongelijke liefde, de fysieke tekortkomingen, het schransen en drinken. Ook de
structuur en vormgeving zijn op zijn Frans: de omvang, de waarschijnlijk gehouden opbouw in vijf bedrijven, de eenheid van tijd, de alexandrijnen en de
eenheid van het – natuurlijk – taalgebruik, waaruit de komische uitbuiting van
het dialect is geweerd. Een proloog en een moraliserende narede doen dan weer
aan oude kamergewoonten denken.
De om haar welsprekendheid beroemde heilige en martelares Catharina
van Alexandrië was de alom vereerde patrones van de rederijkers. In Aalst had
bijvoorbeeld Caudron ii, ‘zig bedienende van de Licentie der Poëten’, een lang
en doorwrocht gedicht over haar gemaakt, dat door de leden van de kamer der
Catharinisten vlijtig werd afgeschreven. Dat Leven der groote Catharina kwam
pas na een eeuw, in 1771, uit; in het voorwerk werd het als een literaire relikwie
bejubeld en om ‘synen Virgiliaenschen Stiel van Rymen’ als een echt epos begroet. Inmiddels waren gedeelten ervan in de Aalsterse kamer ook al tot een

– nooit gepubliceerd – drama bewerkt (De gemartelde van Maximus). Catharina, het stuk van De Swaen, situeert zich binnen de traditie van het martelaarsspel. Catharina is onschuldig: zij is een martelares of ‘kruisheldin’ die
geen strijd kent tussen hartstocht en plicht. In de Digtkonde, die in het teken
van Aristoteles’ Poetica staat, laat de dichter horen dat diens opvatting van de
noch geheel deugdzame, noch geheel slechte toneelheld niet past voor de martelaarsdrama’s:
Door desen regel van Aristoteles worden alle martelaren, of bloed getuygen en huns
gelyke, van het tooneel verschoven, tegen het gevoelen van vele hedendagsche
poëten, die uijt dese treurspelen onderwerpen gecosen hebben.
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Verwijst De Swaen naar een analoge bedenking van Corneille in diens tweede Discours de la tragédie? Catharina blijkt in menig opzicht een Frans-classicistisch stuk, zeker ook in de contrasterende opstelling van de protagonisten.
De dichter tekent de op de jonge gelovige vrouw verliefde keizer als een aanvankelijk door sensuele passie verscheurde en vervolgens tot absolute woede
en wraak gedreven minnaar, zoals we die vaker in het Frans-classicistische
toneel aantreffen; de heldin zelf representeert daarentegen de emotionaliteit
en innerlijke rust van de heilige uit de traditie van het christelijk martelaarsdrama.
Mauritius is op zijn beurt een onvervalst corneilliaanse tragedie, over een
keizer die de straf aanvaardt voor een oude schuld via de executie van zijn
kinderen, zijn vrouw en zichzelf en die op deze manier een bewonderenswaardige held wordt. Tekenend daarvoor zijn bijvoorbeeld de gevoelens van eer
en plicht – devoir et honneur – waarmee de held deze straf ‘alleen’ op zich wil
nemen. Aan de andere kant lijdt het geen enkele twijfel dat Vondels Gysbreght
van Aemstel voor de stoffering van enkele scènes van dit drama model heeft
gestaan.
De Neder-duitsche digtkonde
De Neder-duitsche digtkonde of rymkunst is een langzaam gegroeid werkstuk
dat ten vroegste in 1692 kan zijn ontstaan en passages bevat die met zekerheid
pas na 1700 zijn te dateren. Het traktaat verschaft een valabel interpretatiemodel
voor De Swaens drama’s, maar er zijn nog meer redenen om erbij stil te staan.
Dit voor een belangrijk deel toneeltheoretische geschrift uit het Zuiden is de
enige tekst uit die tijd die min of meer vergelijkbaar is met Onderwys in de
tooneel-poëzy, de vermaarde poëtica van Nil. Bovendien getuigt het werkstuk
van een grondige kennis van de literatuur uit het Noorden en van een saamhorigheidsgevoel daarmee. Over deze literatuur worden bovendien beargumen-
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teerde oordelen uitgesproken, met name over het werk van Cats en Vondel.
Ten slotte bewoog de Digtkonde zich kennelijk niet in het luchtledige: vergelijkbare smaakdiscussies klonken vaker op onder West-Vlaamse rederijkers. Tot
de context van deze poëtica behoort beslist ook de contrareformatie, in casu
De Swaens strenge, ascetische religiositeit. Pastorale spelen, zo meende hij, zijn
te wantrouwen omdat zij al te vaak lijken op de verderfelijk geachte Franse
romans, die uit het brein van het ‘minzieke’ Italië zijn ontstaan, en aan zijn
geringe inschatting van Vondels behandeling van de liefde (zie hierna) lijkt
eveneens een moralistisch tintje te kleven.
Digtkonde bestaat in grote lijnen uit drie delen: een algemene vers- en stijlleer, een overzicht van de belangrijkste genres, met name het drama, en een
‘Verhandeling van de kennis van het mensenhart’, een soort psychologie die
zich concentreert op de hartstochten (pathos) en de zedelijke deugden (ethos).
De belangrijkste bronnen zijn de van commentaren voorziene Franse vertaling
van Aristoteles’ Poetica door André Dacier – wellicht in de anonieme druk van
1692 – en Corneilles Discours de la tragédie. Ook met de opvattingen van Boileau en de Engelse diplomaat-essayist sir William Temple is de Duinkerkenaar
goed vertrouwd. Het traktaat dat al deze bijeengesprokkelde ‘regelen’ toepast
‘op de hedendagsche oeffening der Nederduiijtsche taele’ vertoont evenwel tal
van eigen accenten.
Vooral over stijl en vers heeft De Swaen een uitgesproken mening. Hij concentreert zich daarbij op Cats en Vondel, over ‘welkers schriften noch tegenwoordig vele geleerden verdeelt sijn’. Zelf is hij voorstander van een ‘zoetvloeiend’, dit is helder en natuurlijk lopend vers; hij noemt in dit verband Molière,
Racine, Boileau en... Cats. Al uit hij wat reserves over de wijdlopigheid van
deze laatste, hij verwondert zich erover dat diens landgenoten zijn werk ‘aensien
met kleynachting’. Ook Vondel waardeert hij zeer sterk, maar niet onvoorwaardelijk. Hij laat waarschuwingen horen over diens ‘harde en duistere stijl’
– die maakt ‘sijne tooneelspelen weijnig spélbaer’ – , de ‘uijtgesochte en duijstersinnighe woorden’, de hoogdravendheid, het gebruik van vaak zeer expressieve
maar gewaagde enjambementen, de ongelukkige aanwending van de cesuur, de
zucht naar het gezochte woord, moeilijke samenstellingen en metaforen. Vondel
acht hij de door niemand in Europa te evenaren meester in het beschrijven
van veldslagen en andere ‘treurwerken’ en in de ‘afbeelding der hartstochten
van gramschap, schroom [angst], droefheyd, wanhoop, en diergelyke’. In de
uitbeelding van de liefde acht hij hem echter ‘slap, onaerdig, rouw, oneerbiedigh, ongeschaeft, en somtydts oneerbaer...’: geen bienséance dus, noch fatsoen. Deze beschouwingen vormen in elk geval een interessante aanvulling op
de eveneens door het Frans-classicisme geïnspireerde, maar toch weer anders
geaarde, want minder op smaak en stijl gerichte Vondel-kritiek in Pels’ Gebruik

én misbruik des tooneels uit 1681. Maar beiden, de Amsterdammer en de Duinkerkenaar, verkozen een kritische verering boven een blindelingse navolging.
Voor onbesuisde would-be Vondels kende De Swaen als voorstander van de
Franse helderheid en zoetvloeiendheid geen genade:
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De rijmers van desen tijdt willen alle Vondelianen zijn; sy volgen-nae alles wat
in hem hard, en hoogdravend is, maer versuymen sijn orden, aerdigheyd, statigheyd,
schranderheijd en geleertheyd. Dus vervallen sij in woestheyd, duijsterheijd en
ongeschiktheijt en maken van de soete rymkonst (die soo wel aerdig, en behagelijk,
als benepen en gebonden syn wil) een tsamenstel van sinredenen die sonder eenigen
streelenden maetklank het gehoor niet min moeijelijk vallen dan een onaengenaem
ongeschaeft kooldicht. Voorwaer om soo te knorren, te schallen en te rammelen,
men soude, mijns oordeels, beter sijne gedachten in een vloeijenden en ongebonden
stijl voorstellen. Want waer om sijn de verssen uijtgevonden?

Juist dit soort uitvallen beperkte zich niet tot de Digtkonde. In De Swaens
dichtbrieven aan vrienden van andere West-Vlaamse kamers zijn klachten
over ‘waen-poeeten’ en andere ‘ratelaers’ niet van de lucht. In een vers voor
een Ieperse collega onderstreept hij daarbij zijn verbondenheid met ‘ses seven
medebroers gelyk van geest, met my genegen niet tot drank, maer tot de poesy’.
Manifesteerden zulke bedenkingen een soort collectief Duinkerker superioriteitsgevoel? Het gelijk van – in de taal van de Sint-Winoksbergenaren: ‘ons
westerkant’? In een vriendendicht voor een Diksmuidse rederijker stelt De
Swaen zich met dit Westen alvast op tegen het Noorden:
Geen opgeblasen toon, geen konst-galm my vervaert*
*boezemt mij de vrees in
Dat gheel het noorden, met het snelgewiekte paert*
*Pegasus, het dichterspaard
Het westen onderneem Rym-galmigh t’overschreeuwen
Met woorden-pronk ontleent van Scyten en Hebreeuwen,
En woeste tongen ten ys-golven uytgestort.
De soete wester lucht ontsiet* geen noort, en wort
*vreest
Soo vriendelyk bestraelt door Phebus* gloeyend wesen
*Apollo, god van de zon
Dat sy voor genen storm, noght hagel hoeft te vreesen.
en de poëzie

Het bekende motief van het ijzingwekkende Noorden als een oord van monsters en barbaren die de beschaving bedreigen, maakt de dichter concreet door
het woord ‘noorden’ in de marge als ‘Brugge’ te verklaren en de adjectieven
‘snelgewiekt’ en ‘Rym-galmigh’ als ‘Nabotseersel van hoogdravende woorden,
waer op de nieuwelingen geheel de Konst bouwen’. Daarmee lijkt de discussie
over de bombast van de nieuwe vondelianen voor een deel terug te voeren tot

een ongenoegen over de Brugse dichters. De aanleiding was een in 1700 door
de Brugse kamer van de Drie Santinnen georganiseerde wedstrijd, waaraan
namens hun kamer of in eigen naam een flink aantal bekende dichters uit
Brabant en Vlaanderen hadden deelgenomen. De opgaven waren traditioneel:
een gedicht van honderd alexandrijnen dat de oorsprong en de lof van de
‘Rymkunst’ moest bezingen en een zangwerk over het bedrijf der muzen. De
kamer van Duinkerke was met de afloop van het concours allerminst gelukkig:
De Swaen, die ook als een goed declamator bekend stond en ter plaatse zijn
werk was gaan voordragen, had maar een tweede prijs gekregen. Het twistgeschrijf dat daarop volgde, was niet zachtaardig. Het geeft aan de smaakdiscussie
in Digtkunde soms een zeer concrete achtergrond.
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De weerklank van de Brugse Helicon
De Brugse wedstrijd had plaats enkele dagen na de jaarlijkse hoogtijdag van de
stad: die van de ommegang van het Heilig Bloed, een relikwie die graaf Diederik van de Elzas in de twaalfde eeuw van een kruisvaart had meegebracht en
aan de stad had geschonken. Het gebeuren, een religieus volksfeest met vele
profane momenten, gaf ruimte aan allerlei dichterlijke, theatrale en muzikale
scheppingen, die tijdens en/of na de optocht werden opgevoerd (zie p. 456).
Daarbij werden de vaste onderdelen van de stoet – reuzen, wagens, balletten, et
cetera – telkens weer voorzien van nieuwe toneeldialogen of speelteksten en
liederen, die niet zelden met de actualiteit in verband stonden. Soms werden
deze ‘spraken’ ter duiding en ter herinnering voor stadsgemeenschap en dichtliefhebbers in gelegenheidsdrukwerkjes bewaard. Dat gebeurde bijvoorbeeld in
1686, bij het – in casu twee jaar uitgestelde – eeuwfeest van de val van het calvinistisch bewind met teksten van de rederijker Corneel Kelderman. Werd het
herstel van het Spaanse regime in de meeste Zuid-Nederlandse steden met jezuïetenspektakels herdacht – ook in Brugge gebeurde dat – , de West-Vlaamse
hoofdplaats bleef een van de weinige steden waar de kamers nog actief bij de
officiële kerkelijke en stedelijke spektakelcultuur werden betrokken. En hoezeer sommigen uit het van heinde en verre toegestroomde publiek de evenementen nog met retoricale maten kwamen meten, mocht in 1698, weer eens een
vredesjaar, de leidende Brugse poëet Jan Droomers ondervinden. Zijn Langh
gewenste vrede-vreught en het heyligh gedencke van ’t H. Bloed, na de ommegang vertoond in de zaal van de Drie Santinnen, kreeg in een tweemaal gedrukt anoniem Gents vlugschrift een Averechts lof-dicht te verduren: vooral de
ongepast deftige naamgeving der reuzen zinde de Gentenaar niet. Uiteraard
reageerde Droomers met een – fel! – wederwoord. De pennentwisten die uit
de grote dichtwedstrijd na de jubileumommegang van 1700 zouden voortkomen, hadden een andere allure. Maar ook zij zijn voortgekomen uit de oude
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traditie waarin religie, stadseer en dichtkunst hand in hand gingen en waarbij
literaire debatten nog onder het vaandel van landstreken en stadsnamen werden gevoerd.
Alle dichtstukken van de wedstrijd verschenen snel in een door de organiserende kamer van de Santinnen vrij royaal uitgegeven bundel: De Heliconschen echo (1700). De organisatoren volgden met deze publicatie het voorbeeld van de collega’s van de kamer van de Heilige Geest. Onder impuls van hun
voorman Lieven van de Sompele, een van de grote mecenassen van het Brugse
rederijkersleven, hadden die net de bekroonde teksten van een dichtwedstrijd
die zij in 1699 organiseerden, uitgebracht onder de titel Den Tmoliaenschen
Helicon (Tmolus was de scheidsrechter die de wedstrijd tussen Apollo en Pan
beslechtte). De Heliconschen echo – is dat een zinspeling op de vorige titel? –
biedt in elk geval een mooi overzicht van de verschillende Zuid-Nederlandse
dichtstijlen aan het eind van de zeventiende eeuw. Er zijn de allegorisch-mythologische verbeeldingen van Willem Ignaas Kerricx en zijn moeder Barbara
Ogier, die haar werkstuk ondertekent met ‘Vrauwe vry Ghedachten’. Het gevraagde muzenstukje werkte Kerricx uit tot een echt muziekspel, Apollo met
de vrede vereenight triomferen over den geboeyden Mars. Het genre was, zoals
we zagen, bij De Olijftack zeer geliefd. De afgedrukte meerstemmige muzieknotatie neemt bijna twintig pagina’s in beslag. Het vredesgevoel, dat aan de
vooravond van de dreigende Spaanse Successieoorlog zeer sterk was, is overigens in veel van de wedstrijdteksten hoorbaar. De Bies gedicht daarentegen is
catsiaans encyclopedisch-didactisch, dat van De Swaen getuigt van een sterk
religieuze literatuuropvatting. Tot de groep van de dichters van de ‘opgeblasen
toon’ behoren, althans naar het oordeel van de Duinkerkenaar, de winnaar
B.A. Speekaert van de kamer van Ninove – nóg een chirurgijn – en de woordvoerder van het gilde van Oudenburg. Het in de hierboven geciteerde uitval
tegen het Noorden gelaakte woord ‘rym-galmigh’ komt in de inzending van de
eerste tweemaal voor en het vers over de ‘Scyten en Hebreeuwen’ doelt duidelijk op de Oudenburgse tekst. Vele lofdichten vermelden overvloedig dichtersnamen uit de bijbel en de klassieke oudheid. Van de Franse klassieken worden
alleen en maar één keer – door de Brugse kamer van de Heilige Geest –
Corneille en Molière genoemd. Ruim vertegenwoordigd en goed bekend blijken daarentegen wel de Noord-Nederlandse dichters; niet alleen Vondel, Cats,
‘den breyn-doorslepen Hooft’, Westerbaen, Barlaeus, Brandt en de blijkbaar
nog overal geliefde Heinsius, maar ook, zoals blijkt uit het Mechelse gedicht:
een middeleeuwse kroniek uit de abdij van Egmond, de schrijvers Aernout van
Overbeke, Jan Vos, Bouckart, Krul, de ‘vrome’ (!) Focquenbroch, Lemmers en
Serwouters. Onder de Zuid-Nederlanders worden hertog Jan van Brabant, Jan
van den Dale en Poirters genoemd, met de toen actieve Brugse toneeldichters

Gelyck sy quam, uyt Godt, so gaet sy tot hem keeren.

Dát vond de jury pretentieus. Tijdens de contrareformatie stond de beoefening van álle kunsten nochtans in het teken van de vermeerdering van Gods
eer. ‘Ad maiorem Dei gloriam’ was de leuze van de jezuïeten. Ook de augustijnen lieten deze leuze op hun toneelprogramma’s afdrukken.
Wat de Duinkerker kamer vooral dreef om tegen de Brugse uitspraak een
Beroepschrift in proza te laten drukken en dat onder degenen die aan het concours hadden deelgenomen te verspreiden, was het winnende gedicht van
Speekaert met zijn harde en slechte maat, zijn ijdele pracht en bombast en zijn
gezocht en duister taalgebruik. Zelfs in Digtkonde is nog een afkeuring van
verzen uit het ‘Lofdicht van Ninove’ ingelast.
Van de Bruggelingen kreeg de Duinkerker ‘haer-cliever’ het volle pond terug
in het drukje De val des waens (Brugge 1701), een titel met een venijnig naamspel. Het gedicht van De Swaen wordt er deels regel per regel, deels per fragment besproken in meestal afkeurende zin, wat nogal bevreemdend is voor een
bekroond werk. De opwinding was kennelijk groot. Wie in deze beschouwingen
op zoek gaat naar vigerende poëticale opvattingen, komt bedrogen uit. Moralistische en ideologische oordelen vindt men er des te meer, zoals beschuldigingen van dichterlijke hoogmoed en op niets steunende suggesties van plagiaat
en ketterij. Deze laatste zou men echter ook kunnen interpreteren als ironie:
de o zo vrome De Swaen een ketter? Binnen de wedstrijdcultuur van de rede-
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Droomers, Acket en Smidt. De kamer van Sint-Winoksbergen houdt het bij
Heinsius en de jezuïet Wallius en juicht dat Plautus en Seneca zich in onze gewesten wennen ‘in Vlaamsche spelen’. Veelbetekenend, zeker in het licht van
de reactie van De Swaen, is het feit dat de lezersopdracht van de bundel in het
teken van Vondel staat, ‘dien Vader der Rymkonst’, maar met de waarschuwing
dat ‘het ieders doen niet en is, dien hoogdravenden konstmeester na te zetten’.
Wat wellicht een soort indirecte bescheidenheidsformule was met het oog op
wat de bundel te bieden had, heeft de verongelijkte dichter uit Frans-Vlaanderen tot een wapen gemaakt dat hij in Digtkonde met lust hanteerde.
Poëticaal gezien reiken de teksten over de oorsprong en de lofwaardigheid
van de poëzie niet verder dan clichés. De Swaen bracht volgens de Brugse jury
de beste lof, maar over zijn beschouwingen over de herkomst van de dichtkunst was ze, zoals gezegd, minder te spreken. Daarom kreeg hij slechts de
tweede prijs. Poëzie is aangenaam en nuttig, ze werkt heilzaam in op de passies
en omvat alle domeinen van de menselijke geest. Maar voor de Duinkerkenaar
is zij vooral te prijzen omdat ze als gave Gods boven alles geschikt blijkt om
God eeuwig te loven:
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rijkerskamers golden rituele spelvormen. Nog in hetzelfde jaar schreef de kamer
van de Drie Santinnen bij wijze van vervolg een prijsvraag uit over de aard en
het wezen van mensen die om zelf geprezen te worden met het werk van eenvoudigen spotten. Maar amper twee jaar later kreeg een inzending van De Swaen
van de Brugse kamer van de Heilige Geest de eerste prijs voor een gedicht over
de ‘Aert en eygendom der waere vriendschap’.
Intussen liet in Brugge, waar eveneens geregeld buitenlandse troepen optraden, ook het eigen toneel weer van zich horen. Het was er tegen het eeuweinde
kennelijk in handen van enkele zelfbewuste intellectuelen met maatschappelijk
aanzien, die elkaar om beurten graag met Vondel vergeleken. Een successtuk
dat met aanpassingen nog gedurende de gehele achttiende eeuw werd gedrukt
en op de planken kwam, was Jan Droomers’ blij-eindende tragedie Idonea [...]
en Liederyk de Buk (1696). Ze werd voor het eerst opgevoerd in de Brugse
schouwburg door de ‘Lief-hebbers van de Neder-Duytsche Poësie’, géén kamer
dus. Toch was het Droomers’ intentie ‘de verdruckte Reden-Konst Ghilde, die
onder het jok van oude Lasten versmacht light (schoon ik my van het bewint
der selve hebbe ontslaegen) in haer voorighen bloeyenden stant te herstellen’.
Het lijkt erop dat de dichter, die in de stad als controleur van de koninklijke
financiën en publicist over de armoedebestrijding in de Zuidelijke Nederlanden veel achting genoot, op deze wijze met zijn gezag het rederijkersleven
in de stad nieuw leven heeft willen inblazen. Zelf heeft hij als factor voor de
Drie Santinnen gewerkt en als deken voor de Heilige Geest. De Idonea was een
soort vaderlands historiestuk vol avontuur, geweld, moord en romantiek over
een gevluchte Franse koningsdochter die gered wordt door Liederyk de Buk,
eerste forestier (houtvester) van Vlaanderen. Hij huwt haar en wordt daarvoor door de koning uiteindelijk beloond met een adellijke titel en het gebied
Vlaanderen. Met vele andere onderwerpen uit het toenmalige repertoire, zoals
De Swaens Mauritius, was ook deze stof geliefd in het schooltoneel van de jezuïeten. In het geval van Droomers was zij bewerkt naar de zestiende-eeuwse
Cronicke van den lande ende graefscepe Vlaenderen door Nicolaes Despars. De
opzet was ambitieus, ook technisch. Hollandse acteurs die toen in de stad optraden, kwamen nieuwsgierig kijken naar de installaties voor het derde bedrijf,
een nachtdecor met een traag schuivende maan en glinsterende sterren; ‘over
zoo geestig eene vindinge tot nog toe aan hun onbekend’ waren ze vol bewondering. Met het nieuwe classicisme kan men het stuk niet verbinden.
Voor Peter Smidts, geneesheer en voorzitter van het Brugse Sint-Lucasgilde,
was Droomers hoger te stellen dan Vondel. Zelf werd hij als toneelschrijver op
zijn beurt de ‘Brugse Vondel’ genoemd. In 1699 verscheen van hem een – ten
aanzien van de geschiedenis zeer vrij – treurspel over De doodt van Boëtius,
waarin het droevig martelaarseinde van de laat-Romeinse filosoof en raadsheer

De Brughsche Poësie vint nerghens wederga.
Zij trotst den Amstelaer, haar heirssenchaele* swanger
Baert rymen.

*schedel (voor: brein)

Terugblikken en voortbouwen
Volgens Andries Pels wees Nil Volentibus Arduum de weg naar een toekomst
waarin de literatuur eindelijk de toppen van volmaaktheid zou bereiken. Maar
de dood van Vondel in 1679 betekende voor anderen het einde van een literaire
bloeiperiode, waarop men alleen met heimwee kon terugzien. Van de dichters
die in 1651 door Geeraardt Brandt als de groten waren bestempeld, was nu alleen nog de al bijna drieëntachtigjarige Constantijn Huygens in leven. Maar
wat deze schreef na de tweede editie van zijn Koren-bloemen in 1672, zou in deze
tijd ongepubliceerd blijven. Voor de buitenwereld was zijn dichtersoeuvre voltooid. Het besef van een eigen literatuurgeschiedenis die door Hooft en
Vondel tot eigenlijk niet te overtreffen hoogten was geklommen, kon nu zijn
beslag krijgen. Geeraardt Brandt had al in 1649 een beeld geschetst waarin de
grondslag van een taalzuivere Nederlandse letterkunde was gelegd in de kring van
De Eglentier door de geschriften van Spiegel, Coornhert en Roemer Visscher,
gevolgd door Hooft, Coster, Bredero en Vondel. In de Amsterdamse stadsgeschiedenis van Dapper (1663) was deze visie overgenomen, echter zonder een
plaats voor Bredero. Maar die kreeg – onder meer wegens zijn nog steeds ge-
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met een liefdesgeschiedenis van zijn zoon wordt gecombineerd. Van het lange
drama van 2563 verzen – vijf bedrijven met aandacht voor de eenheid van tijd
– werd in hetzelfde jaar nog een verkorte versie uitgegeven. Aan dat stuk was
in 1697 een weer opvallend uitvoerige en langdurig populaire Eustachius voorafgegaan, ook al een bekende martelaarsstof, geliefd bij de jezuïeten. De première geschiedde in aanwezigheid van de gehele Brugse magistraat. De actie
van Droomers had kennelijk effect gehad.
De derde toneelschrijver, Jan Acket, was lid van de Drie Santinnen, gilde
waarvoor hij in het memorabele jaar 1700 het liefdesdrama Clarinde, princesse
van Mantua dichtte. Het verscheen meteen bij de drukker van De Heliconschen
echo. In 1706 zou hij voor de Brugse jeugd nog een door ‘bezonder Lief-hebbers’
opgevoerd zangspel componeren: De geluckige en ongeluckige minne-strydt,
dat nog verscheidene andere gezangen bevat, onder meer toneelliederen uit
Clarinde, Droomers’ Idonea, Vos’ Aran en Titus en een aantal herdersliedjes,
genomen uit een ‘boeren Operatje’. De Brugse Vondel-obsessie die De Swaen
zo irriteerde, was kennelijk nog niet over:
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zongen liedjes en zijn Moortje – juist bijzondere aandacht in een volgende stadsgeschiedenis, de Beschryvinge van Amsterdam (1665). Dit was een collectieve,
deels op eerder werk van Van Domselaer en Dapper berustende uitgave. Pels
blikte in zijn Q. Horatius Flaccus dichtkunst verder terug, waarbij hij aansloot
bij de algemene opvatting dat de uitvinding van de boekdrukkunst een einde
had gemaakt aan een duistere barbaarse tijd. De poëzie in de verbasterde moedertaal die in de rederijkerskamers werd beoefend, had met kunst weinig te
maken. De dichtkunst was pas hersteld door Spiegel en andere leden van De
Eglentier. Over het Zuiden geen woord.
De bewondering voor Hooft en Vondel kreeg de vorm van een heldenverering, die veel te maken had met de behoefte om de Nederlandse literaire erfenis
te consolideren tegenover de oprukkende verfransing van de cultuur. Belangrijke bouwstenen voor die verering waren de literaire biografieën die Geeraardt
Brandt als mede-uitgever van hun opnieuw verzameld werk verzorgde. Enkele
jongere dichters zochten dichtersroem in het voetspoor van de grote ‘Rijnzwaan’ Vondel, zoals Johannes Vollenhove en Joannes Antonides van der Goes.
Maar na de vroege dood van die laatste kon eigenlijk alleen Vollenhove zich op
de schouders van de grote voorganger staande houden.
Vondels nalatenschap aan zijn ‘zonen’
Vondel was tot enkele jaren voor zijn dood als dichter productief geweest. In
1671 was nog zijn volledige rijmvertaling van Ovidius’ Metamorfosen (Herscheppinge) verschenen, in twaalf boeken. Het volgende jaar reageerde hij op de
dood van de gebroeders De Witt in een gedicht en onderschriften bij een afbeelding van de raadpensionaris: ‘de mont der Vryheit’, wiens trouw aan het
vaderland door vadermoordenaars zo smadelijk was beloond.
De oude meester was eenennegentig toen hij stierf, de leeftijd van de heel
sterken, die ook Huygens – met een jaar minder – in 1687 zou bereiken. Veertien dichters en dichtliefhebbers begeleidden Vondel op 8 februari 1679 naar zijn
graf in de Nieuwe Kerk, waar Hooft, Barlaeus en andere vrienden hem waren
voorgegaan. Onder de begrafenisgangers waren mogelijk Oudaan, Antonides
van der Goes en Vollenhove, die de belangrijkste lijkzangen wijdden aan de
hogelijk bewonderde poëet. Zijn nagedachtenis werd ook geëerd in een Latijns
lijkdicht van Francius en verzen van anderen, onder wie de jonge Rotterdamse
dichters David van Hoogstraten en Pieter Rabus. Deze nieuwkomers hadden
zich een jaar tevoren in een gezamenlijke bundel Rijmoeffeningen (1678) bewonderaars van de meester betoond en hoorden tot de kring van Oudaan. Op
de Schouwburg voerde men de Joseph-drama’s op. Daaraan vooraf ging een
allegorisch spel van Bidloo, waarin onder anderen Welspekendheid Vondels
dood betreurde, in een weids tableau rond een met lauweren omvlochten tombe.
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Oudaan was mogelijk wegens zijn gevestigde reputatie als geleerd en veelzijdig dichter om een lijkzang gevraagd. In dit genre was in principe geen plaats
voor hekeling, niet van de tegenstanders van de bezongene en zeker niet van
de overledene zelf. In zijn lofzang op Vondels geverseerdheid in vele genres en
onovertroffen taalgebruik uitte de Rotterdammer echter eerst zijn verontwaardiging over Nil Volentibus Arduum. De aanhangers van dat kunstgenootschap
praktiseerden in hun versificatie een ‘laffen trant’ en verloren zijns inziens
door hun gevit op details de samenhang van het geheel uit het oog. En dat terwijl één bladzijde van Vondel zwaarder woog dan het werk van alle dichters bij
elkaar! Toch kon Oudaan zich niet weerhouden om in zijn afkeer van mythologische opsmuk Vondel te verwijten dat ook hij zich schuldig had gemaakt
aan loze versiering met heidense goden zonder diepere zin (zie p. 583).
Volgens Brandt had Vondel over Vollenhove en Antonides gezegd dat hij
hen beiden als zonen aan de kunst zou nalaten. Beiden waren klassiek onderlegd en inderdaad in hun verheven toon en beeldend taalgebruik, zeer vaak
toegepast in breed opgezette zege- en lofzangen, het meest door hem beïnvloed.
Dat gold vooral voor Antonides, ook al was diens poëzie veel meer geneigd tot
statigheid en vaak tot hoogdravendheid, en miste hij wellicht de gedrevenheid
van de meester.
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De hoogbejaarde Vondel. Tekening
van Philips de Koninck, waarschijnlijk gemaakt niet lang voor het overlijden van de dichter op 5 februari 1679.
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De predikant Vollenhove (1631-1708) was in 1665 vanuit Zwolle in Den Haag
benoemd. Sindsdien had hij zich in religieus werk, maar ook in diverse lijkzangen en andere gelegenheidsverzen een technisch kundig dichter van ‘hoge’
poëzie betoond. Dat bleek bijvoorbeeld bij de grote brand van Londen in 1666
of bij wapenfeiten van de Nederlandse vloot en de jonge stadhouder Willem
iii. Zijn faam was al vroeg gevestigd door zijn eerste grote religieuze gedicht
Kruistriomf (zie p. 652). Dit was door Vondel zeer bewonderd, hoewel hij het –
ook weer volgens Brandt – had betreurd dat hier een predikant aan het woord
was. Nu verwachtte men van een predikant al zonder meer dat hij bij belangrijke momenten in het publieke leven op Gods sturende hand zou wijzen, en
een predikant-dichter koos hiervoor in elk geval de dichtvorm. Vollenhove
stelde zijn literair talent echter niet alleen in dienst van de gelovigen, maar hij
wilde als geleerd poëet toonaangevend worden onder de beoefenaars van de
Nederlandse poëzie. Toen de Utrechtse Domkerk in 1674 door een orkaan bijna
geheel was verwoest, nadat ze onder de Franse bezetting een tijd voor de katholieke eredienst was gebruikt, reageerde hij hierop in het gezang Verwoestinge
van Bozra, in Edom. De titel bevatte een verwijzing naar een bijbels godsgericht.
Blijkens de muzieknotatie was de tekst bestemd om tweestemmig gezongen te
worden. Als vertegenwoordiger van de officiële gereformeerde kerk zag Vollenhove in de ramp uiteraard Gods straffende hand, maar eveneens een aansporing aan zijn kudde om gezamenlijk aan de heilstaat Sion te werken. Als
dichter die aan een hoogstaande inhoud een prijzenswaardige literaire vorm
gegeven had, werd hij in het voorwerk bejubeld door tal van lofdichters, onder
wie de gerespecteerde Amsterdamse auteurs Katharina Lescailje, Joan Pluimer
en Govert Bidloo. Dezen voelden zich waarschijnlijk wel bij de gereformeerde
kerk betrokken. Andersgezinden als Brandt – met wie Vollenhove al een aantal
jaren in contact stond – of Vondel waren afwezig. Een andere goed-gereformeerde dichter die de verwoestende orkaan weet aan Gods ‘wraakvuur’, was
Six van Chandelier, wiens gedicht Den gestoorden heemel in plano verscheen.
Uit zijn verzamelbundel Poëzy (1685/1686) blijkt dat Vollenhove niet alleen
steevast bleef bijdragen tot de literaire markering van elke publieke gebeurtenis van enig belang. Ook onderhield hij, evenals vele collega-dichters, door
middel van poëzie een wijdvertakt sociaal netwerk en daarvan wilde hij graag
kond doen. De uitgave bevatte dus ook een menigte gedichten bij huwelijken,
sterftes of verjaardagen, welkomstgedichten en allerlei soorten lofverzen en vele
andere gedichten voor vrienden en bekenden. Voor de suggestie van een persoonlijke band gebruikte Vollenhove graag het genre van de rijmbrief. Geleerd
en vleiend klonk het voor de deftige, dichtende burgemeester Jan Six, of op
lossere toon vertellend in verzen voor zijn Haagse ambtsbroeder Simon Simonides, met wie hij in 1674 correspondeerde tijdens een verblijf in Londen. Die

Maer als een krekel, van den zomerdaeuw versteken,
Myn leet beklagen, nu gy dus my zyt ontweken.

Want nu was Vondel in het ‘zalig zielenvelt’, waar hij omhelsd werd door de grote
klassieke dichters en zijn eigen tijdgenoten Spiegel, Roemer Visscher, Van
Mander, Coster, Victorinus en vooral de nooit genoeg geprezen Hooft. Waar-
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rijmbrieven bevatten ook informatie over zijn persoonlijke leefsfeer, iets wat
bij de vriendentoon van het genre paste. Tevens nam Vollenhove poëzie voor
zijn twee echtgenotes op, al hield hij de gedichten uit de tijd van zijn eerste en
tweede vrijerschap achter. Als jong verliefde (in 1656) had hij zich een jeugdig
bewonderaar van de liefdespoëzie van Hooft betoond, een beeld dat niet
strookte met het geleerde én christelijk-stichtelijke dichterschap dat hij wilde
uitdragen. Dit dichterschap hield – vooral in poëzie voor de sociale elite – onder andere gebruik van mythologische verhaalstof en versieringen in, iets wat
hij als christen-predikant in zijn verzamelbundel meende te moeten verdedigen met het bekende argument betreffende de in mythen verborgen waarheden (zie p. 582). Zo voegde hij noten van deze strekking toe aan zijn Heldendicht op de zeestrydt der verenigde zeemacht van Vrankryk en Groot Britanje
(1673).
Vollenhove wilde in zijn lijkzang voor Vondel niet verbloemen dat hij bezwaren had tegen bepaalde inhoudelijke aspecten van diens werk. Dat waren
die welke niet vrij waren van ‘misgeloof ’ – een steeds weerkerende kritiek bij
protestantse bewonderaars – en die waarin de scherpe hekeling weinig stichting
bevatte. Maar voor de ‘hemelval’ in Vondels Parnassustaal had hij groot ontzag. Omdat hij het als zijn taak beschouwde de Nederlandse literatuur voor
verval te behoeden, had hij al eerder, in zijn didactische gedicht ‘Aan de Nederduitsche schryvers’, gewezen op de noodzaak van taalhervorming in classicistische geest. Dit principiële pleidooi voor taalzuivering en grammaticale correctheid, zoals in de verbuiging van werkwoorden en lid- en voornaamwoorden,
dateert waarschijnlijk uit 1678. Het zou voor het eerst in zijn verzamelbundel
van 1685/1686 worden gepubliceerd.
Vondels andere ‘zoon’ Antonides (1647-1684) hield Vondel zonder enig voorbehoud voor ‘den Vorst en Vader der poëeten’, een bewondering die hem, zo
zei hij, ‘uit zwarte nyt’ verweten was. Hiermee doelde hij waarschijnlijk op zijn
vroegere Nil-collega’s, die hij verderop in zijn gedicht afdeed als laf gebroedsel,
waarvan de lasterlijke kritiek afketste op Vondels grootheid. Zijn rouwklacht
was dan ook de meest persoonlijke. Antonides betreurde dat hij Vondel, die
hem zijn zoon had genoemd, niet de ogen had kunnen sluiten en niet meer uit
zijn mond ‘den gront der dichtery’ had kunnen leren. Ik kan nu, zo zei hij,
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schijnlijk had Vondel deze auteurs ooit speciaal genoemd als geestverwant,
want met name Van Mander kwam in deze tijd nooit voor in enig rijtje van de
grote Nederlandse dichters van weleer. Dat Vondel Spiegel niet alleen als grondlegger van de Nederlandse literatuur, maar ook als dichter van actuele waarde
bewonderde, blijkt uit de biografie van Brandt. Die had van Antonides gehoord
dat de oude meester Spiegels Hert-spiegel aanraadde aan zijn discipel, als leerschool in taalkunst en wijsheid.
Antonides was in zijn jeugd met zijn ouders van Goes naar Amsterdam verhuisd en was daar opgeleid als apotheker. Hij had al jong Vondels aandacht gewekt toen beiden bleken te werken aan een treurspel gebaseerd op de recente
Chinese geschiedenis. Terwijl Vondels Zungchin in 1667 verscheen, hield Antonides zijn gruweldrama Trazil, waarin hij meer aansloot bij de praktijk van
Jan Vos dan bij die van de oude Vondel, in portefeuille. Misschien heeft hij
zich als geleerd auteur toch van Vos willen distantiëren, nadat deze in zijn
voorrede tot Medea de voorbeeldfunctie van klassieke dichters had geminimaliseerd. Sindsdien specialiseerde de jonge dichter zich in heroïsche, het vaderland verheerlijkende zangen, zoals De Teems in brant en Bellone aen bant (1667).
In dit laatste gedicht, op de Vrede van Breda, beschreef hij mythologisch beeldend hoe de strijd tussen de Nederlandse en Engelse zeemachten beslecht was
door de held Michiel de Ruyter. Opgedragen aan de Amsterdamse burgemeesters, wekte het dermate Vondels enthousiasme dat hij volgens Antonides’ vader
– getuige diens levensbericht van zijn zoon – gezegd zou hebben: ‘Het is zoo
schoon, dat ik’ er mynen naem wel onder zetten wil.’ Noblesse oblige: als het
waar is dat vele ‘geestryke jongelingen’ de honderden regels uit hun hoofd
leerden – zoals David van Hoogstraten in zijn biografie (1714) zou vertellen –
dan moest Antonides zich nu wel zetten aan een werk van overweldigende
adem, gewijd aan een onderwerp waarmee een Amsterdammer de hoogste roem
kon behalen. Van die ambitie deed hij kond in de opening van De Ystroom
(1671):
My lust een tafereel tot lof van ’t Y te maelen,
Den grooten Koopstroom en zijn’ rijkdom op te halen,
Te zetten in den dag*, die op den voorgront brant
In volle kracht, en spreit van daer aen allen kant
Zijn straelen flaeuwer op verschieten, en gezichten;
Een houding, die zijn beelt te schooner uit doet lichten.

*het zonlicht

Dit stroomdicht was een lofzang op het IJ, het water dat zeeschepen de toegang
gaf tot de rijke koopmansstad Amsterdam,

De grootste Zeevorstin, die alle watren bout*,
En kroont haer vlaggen met het Keizerlijke gout,
Beschaduwende een trits van zilvre wimpelkruissen.

*bevaart

Gedreven, als een vlught van zwaenen, die in ’t krieken
Des dageraets, vooruit gespoeit op snelle wieken,
Zich wenden in slagorde, en dwarlen ondereen.

De Ystroom werd uitgegeven met fraaie gravures van Romein de Hooghe en
lovend ingeleid door een keur van geleerde drempeldichters, onder wie Vondel,
Huygens, Vollenhove, Oudaan, Petrus Francius (die een Latijnse ecloga leverde),
Dirk Buysero en Jan Six. De laatste twee zullen extra cachet aan de bundel
hebben gegeven als beschermheren van de dichtkunst.
Alle drempeldichters van De Ystroom voegden zich naar de gebruikelijke
loftopiek, en we zagen al eerder dat zelfs Oudaan uiterst terughoudend was
met kritiek op de overvloedige mythologische versiering. Die had Antonides
ruim gehanteerd in de vorm van personificaties (bijvoorbeeld rivieren als
sprekend ingevoerde watergoden), vergelijkingen en evocaties. De jonge auteur
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Antonides, toen nog maar net vierentwintig jaar oud, droeg zijn verheerlijking
van het IJ en Amsterdam op aan burgemeester De Vlaming van Oudtshoorn,
die zich ook wel zal hebben vermeid in de – verplichte – lof op de magistraat
aan het eind. Het gedicht besloeg vier boeken, elk van meer dan duizend
alexandrijnen, waarin een apart thema in beeldende beschrijvingen, vergelijkingen en uitweidingen was uitgewerkt. Zo gaf de dichter na een levendige
schildering van de bedrijvigheid aan het IJ een evocatie van de tochten van de
Amsterdamse handelsvloten over verre zeeën. Dit werd gevolgd door mythologisch-allegorische taferelen, bevolkt door stroomgoden in de onderzeese
lusthof van vader Oceaan, en tot slot door een beschrijving van wat er buiten
Amsterdam aan de oevers van het IJ getuigde van Hollands roem. Zoals
Haarlem hem herinnerde aan de boekdrukkunst die in Amsterdam door de
Blaeus was vervolmaakt, zo dacht hij bij het Muiderslot uiteraard aan Hooft.
Ook legde hij de Muidense zeemeermin van weleer – die volgens de sage voorspellende gaven had – een uitvoerige toekomstblik op de oorlogsellende in de
mond, die inmiddels voorbij was. Ook gaf zij zicht op de grootheid van het
welvarende Amsterdam, dat ‘de vryheit op ’t altaer, ten trots der dwinglandyen’
zette. Die grootheid waarin men zich nu verheugen kon, was mede aan het IJ
te danken. Een kleine driekwart eeuw was verlopen sinds Spiegel ‘het schiprijck
Amsterdam’ had geloofd (zie p. 141). Nu wendde zich de blik naar het waterfront van de stad. Daar zag men ‘een drift van zeilende bosschaedjen’
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voorzag echter wel degelijk kritiek op het heidense karakter en de onwaarschijnlijkheid van al dat klassieke godendom. Hij benadrukte dan ook in een
uitvoerig voorwoord dat volgens hem ‘de sierlykheit van vindingen een waere
hooftdeugt der Poëzye’ was. En dan met name die verbeeldingen die – gemodelleerd naar de klassieke praktijk – niet alleen ingeburgerd waren in de taal der
dichters, maar ook in die van geleerden in diverse disciplines. Bovendien: historieschilders en de beeldhouwers van het prachtige Amsterdamse stadhuis
waren er toch nooit van verdacht dat ze afgoderij propageerden? Waarom zou
de artistieke vrijheid die hun gegund was, aan dichters worden ontzegd?
Zoals Vondel en Vos met poëzie Amsterdamse regenten hadden verheerlijkt, zo schreef Antonides gedichten voor nieuwe burgemeesters, waaronder
een voor het buitengoed van Jan Six. Een echte mecenas kreeg hij in Dirk Buysero, die evenals hij een Zeeuwse achtergrond had, maar die via moederskant
behoorde tot het Amsterdamse regentengeslacht De Vlaming van Outshoorn.
Mogelijk speelde Vondel daar een rol bij als intermediair. In 1671 droeg deze
aan Buysero zijn vertaling van Ovidius’ Metamorfosen op, onder uitbundige
lof op diens vertaling van Quinaults tragedie Astrate, roy de Tyre (Astrate, koning van Tyrus), die het jaar tevoren met succes op het Amsterdamse toneel
was gebracht. Hierbij verzuimde Vondel uiteraard niet om in Buysero ook
diens loffelijke Amsterdamse familie te eren, die verschillende burgemeesters
had voortgebracht. Dankzij de steun van deze rijke poëzieminnaar kon Antonides voor arts studeren, een vak dat hij daarna echter niet uitoefende. De positie
op de secretarie van de Rotterdamse admiraliteit die Buysero hem bezorgde,
was kennelijk lucratiever. Intussen kon evenals op Vollenhove ook op hem gerekend worden als leverancier van lofdichten bij vaderlandse gebeurtenissen,
drempeldichten – onder andere op Huygens’ Koren-bloemen – en gelegenheidswerk bij bruiloften, verjaardagen en sterfgevallen. Maar tevergeefs drongen
bewonderende vrienden en mededichters als David van Hoogstraten bij hem
aan op bundeling van zijn poëzie. Al evenmin zette hij zijn volgende ambitieuze
project, een bijbels epos over Paulus, door. Nadat Antonides in 1684 op vrij jonge
leeftijd was gestorven, zorgde zijn vader mede op verzoek van de vrienden
voor een editie van zijn werk. Deze Gedichten (1685) voorzag hij tevens van een
levensbeschrijving van zijn zoon. Anders dan de Poëzy van Vollenhove bevatte
deze bundel nauwelijks gedichten uit de privésfeer van de dichter. Het werk werd
besloten met grafdichten en lijkzangen door een menigte treurende auteurs,
van wie de onbekende Bartholomeus van Gent verwoordde wat de gevestigde
dichters in het gezelschap toch liever niet voor hun rekening wilden nemen:
Hier legt Antonides, helaes! Die na de dood
Van Vondel noch alleen in Holland scheen gebleven,

Verbeelding van de god van het IJ, omringd door allegorische figuren die verschillende aspecten
van Amsterdam voorstellen. Gravure door Romein de Hooghe in J. Antonides van der Goes, De
Ystroom, Amsterdam, P. Arentsz., 1671.

Om d’edle Digtkunde, op haer einde en stervens nood,
Een jaer of vier met kracht te koesteren in ’t leven.
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Gelukkig voor het Hollands literair zelfbewustzijn vonden sommigen in
David van Hoogstraten, die later een nieuwe uitgave van Antonides’ poëzie,
mét een biografie, zou verzorgen, toch nog een kleine feniks. Nadat hij een artsenpraktijk in Dordrecht had verruild voor een betrekking aan de Amsterdamse
Latijnse school, bundelde ook hij zijn Gedichten (1696). Die werden door toonaangevende Vondeliaanse dichters van dat moment ingeleid, zoals Katharina
Lescailje, Petrus Francius, Johannes Vollenhove, Joan van Broekhuizen (Janus
Broukhusius), Arnold Moonen en Joan Pluimer. Van Hoogstraten hanteerde
met gemak de vondeliaanse toon, maar ook hij bood niets meer dan poëzie bij
alle gelegenheden waarbij een zichzelf respecterende dichter de pen voerde.
Dus: ‘heldendichten’ (dat wil zeggen: gedichten op belangrijke vaderlandse en
Europese gebeurtenissen, waaronder de dood van De Ruyter en de heldendaden
van Willem iii), bruilofts-, lijk-, verjaardags- en andere lofdichten, ‘mengeldichten’, ‘bijschriften’, een paar stichtelijke gedichten en vertalingen.
Misschien had ook de geleerde Joan van Broekhuizen zich als een Vondelzoon kunnen opwerpen, als hij zich niet vooral op de Neolatijnse poëzie had
toegelegd. In zijn jeugd dichtte hij wel in het Nederlands, maar dat waren liefdesgedichten waarin hij zich juist een bewonderende navolger van Hooft betoonde. Joan Pluimer publiceerde die in 1677, in een bundel samen met zijn eigen
poëzie. Van Broekhuizen stond op dat moment in zijn navolging van Hoofts
lyriek vrijwel alleen. Deze grote voorganger werd intussen als historieschrijver
meestal hoger gewaardeerd dan als lyricus. Het vigerende ideaal van taalkundig correcte zoetvloeiendheid was niet goed te verenigen met de omgekeerde
woordvolgorde (‘man groot’) en andere onregelmatigheden in Hoofts vroege
verzen.
Omzien in bewondering
Het leven van Antonides door diens vader was een vorm van canonisering die
kort daarvoor in Nederland door Brandt in zijn Levens van Hooft en Vondel
was geïntroduceerd: de dichtersbiografie. Zo’n dichtersleven vertoonde in
grote lijnen de opbouw van elke humanistische levensbeschrijving, waarvoor
Plutarchus’ levens van beroemde Grieken en Romeinen het voorbeeld waren.
Zulke levensbeschrijvingen waren altijd exemplarisch en moesten functioneren
als een richtsnoer voor de volgende generaties. Na een inleiding volgde eerst
een chronologisch overzicht van afkomst, leven en werk van de betreffende
auteur, daarna kwamen een – idealiserende ‒ schets van zijn karakter en een
waardering van zijn stilistische kwaliteiten, besloten met een korte algemene
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beschouwing. Een dichtersleven stond nooit alleen, maar vormde de inleiding
(of uitleiding) bij een editie van het werk, waarvan de eeuwigheidswaarde in
de lof door de biograaf besloten lag. De editie droeg op zichzelf ook weer bij
tot het canoniseringsproces. In het begin van de achttiende eeuw zouden in
het spoor van Brandt verschillende andere biografieën volgen. In het begin van
de zeventiende eeuw waren er al wel levensbeschrijvingen van Van Mander en
Coornhert verschenen. Hierin stond echter niet hun literaire werk centraal,
maar hun bijdragen tot respectievelijk de schilderkunst en de moraalfilosofie.
Brandt had zich al jong in zijn lijkrede op Hooft een bewonderaar getoond
van de grote dichter en historicus. Hij was nu de aangewezen figuur om een
biografie van Hooft te schrijven. Zelf had hij zich na zijn benoeming tot remonstrants predikant van zijn eerder gepubliceerde jeugdpoëzie gedistantieerd.
Na zijn eerste bloemlezingen van ‘grote’ dichters had hij ook zijn activiteit als
propagandist van de eigentijdse lyriek verder aan de commercie overgelaten
(zie p. 511). Sindsdien had hij slechts zijn eigen Stichtelyke gedichten (1665) gebundeld en zich verder toegelegd op substantieel geschiedkundig werk. Na de
publicatie van een stadsgeschiedenis van Enkhuizen, daterend uit de tijd waarin hij Hoorn als standplaats had (1666), was hij benoemd in Amsterdam, waar
hij gewerkt had aan de Historie der reformatie, een uitgebreide Nederlandse
kerkgeschiedenis vanaf de Hervorming. Brandt betoonde zich daarin een
schrijver van helder en krachtig proza, die meestal eenvoudiger formuleerde
dan de meester bij wie hij zich aansloot. Het boek zou met name een monument blijven voor de geschiedenis van de remonstranten, wier conflict met de
contraremonstranten hier vanuit het standpunt van een overtuigde remonstrant werd beschreven. Burgemeester Cornelis Pietersz. Hooft, de vader van
de dichter, kwam er vele malen in voor als rechtvaardig en fel bestrijder van de
contraremonstrantse claims op inmenging in het wereldlijk bestuur. Brandt
kon beschikken over diens nagelaten papieren, waarschijnlijk dankzij Aernout
Hellemans Hooft, met wie hij in dezelfde tijd de literaire nalatenschap van
diens vader Pieter Cornelisz. Hooft ordende. Ook de historisch zo goed onderlegde Joachim Oudaan voorzag Brandt op verzoek van een schat aan gegevens,
onder andere van een anekdote over twee vaderlandse helden uit het begin
van de vrijmaking van Spanje. Petrus Scriverius had hem ooit verteld hoe Jan
van Hout zich bij een kerkdienst ten tijde van het beleg van Leiden opgewonden had over de preek van de dominee. Die verweet de Leidse bestuurders dat zij als spreuk op het door hen uitgegeven noodgeld ‘Haec libertatis ergo’
(Dit is ter wille van de vrijheid) hadden laten zetten in plaats van ‘Haec religionis ergo’ (Dit is ter wille van de godsdienst). Van Hout had zijn pistool getrokken en aan zijn buurman, burgemeester Van der Werf, gevraagd: ‘Wil ik
hem eraf lichten?’ Dankzij diens sussende woorden was de dominee op de
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kansel gebleven. In Het leven van Joost van den Vondel zou Brandt ook nog
herinneren aan Vondels gedicht Papieren geld geoffert op het autaer van de
Hollandsche vryheyd (1630), waarin de dichter Van der Werf prees als verdediger
van de vrijheid en morele tegenpool van de Leidse schout Bont, de beruchte
remonstrantenjager. In 1671 en 1674 verschenen de eerste twee delen van de
Historie der reformatie; de twee laatste delen zouden in 1704, lang na zijn dood,
door Brandts jongste zoon worden bezorgd.
In 1671 publiceerden Brandt en Hellemans Hooft eveneens de eerste uitgave
van een belangrijk deel van de verzamelde werken van Pieter Cornelisz. Hooft.
Ze namen hierin nu ook ruim tweehonderd brieven van hem op, gecensureerd
en aangepast aan de laatste spelling die Hooft had gehanteerd in de Neederlandsche histoorien. Voor de komende generaties waren ze een treffend voorbeeld
van epistolaire kunst. In 1677 volgde een nieuwe druk van de Neederlandsche
histoorien, waaraan Brandts levensbeschrijving van Hooft als dichter en geschiedschrijver voorafging. Diens toneelwerk, de door onder anderen Barlaeus bewonderde Hollandsche groet, zijn laatste gedicht op Grotius, en vooral
zijn geschiedwerk kregen hierin de meeste aandacht. Hoofts liefdeslyriek
kwam niet ter sprake, terwijl sowieso Hoofts persoonlijke leven ondergeschikt
bleef aan zijn voorbeeldig schrijversleven. Volgens Brandt had Hooft, al vroeg
een meester van de zuivere moedertaal, zich in de Geeraerdt van Velsen en de
Neederlandsche histoorien opgesteld als een politiek dichter die zich inzette
voor de verdediging van de vaderlandse vrijheid. Waar Hooft zich de stijl van
Tacitus had eigen gemaakt, daar uitte Brandt zijn bewondering voor de krachtig-bondige stijl en scherpte van inzicht in de Histoorien door die te imiteren
in de kenschets:
In deze Historie las men nu ’t bedryf der Neederlanderen, en hunne Helden, met
groote kracht van taale, en cieraadt van welspreekentheit, beschreven. Bondigh
was ze op ’t allerhooghste: in ’t vertellen leerzaam, beweeghlyk, voorzichtigh. Men
vondt’er geen bloot* verhaal van zaaken, maar een school van staat; een leidtstar
van regeeringe, een kompas van beleidt; een wegwyzer ter oorloghskunde; een
leermeester van grootmoedigheit, bescheidenheit en gemaatightheit; een opwekker tot liefde des vaderlandts en der vryheidt.
*niet zonder meer een

Brandt ging uitvoerig in op de grote bewondering die Hooft met dit laatste
werk had geoogst, en lichtte die nader toe in zijn beschouwing van Hoofts
edele karakter en diens intensieve omgang met vele dichters en geleerden. De
remonstrantse predikant die zich in zijn Stichtelyke gedichten als een vredelievend en verdraagzaam mens had leren kennen, vond in Hooft dezelfde voorbeeldige eigenschappen.
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Brandt had Hooft nooit persoonlijk gekend. En tussen Brandt en Vondel was
een langdurige verwijdering ontstaan wegens diens overgang naar het katholicisme. De jongere, remonstrantse dichter had hem die zeer kwalijk genomen.
Maar in Vondels laatste levensjaren stelde hernieuwd contact Brandt in staat
om de oude man een jeugdzonde op te biechten. Uit zijn biografie van Vondel
is namelijk duidelijk op te maken dat hij zelf de auteur was die tegenover de
grote voorganger zijn spijt betuigde over de uitgave van diens hekeldichten in
1647 en de zeer kritische voorrede daarbij. De boeteling lijkt in genade te zijn
aangenomen en mocht als prijzend woord over zijn eigen dichterschap horen
dat hij ‘een goedt Epigrammatist’ was, wat sloeg op Brandts korte gedichtjes,
zijn grafschriften en versjes bij afbeeldingen. Het was geen geringe lof, want in
de kernachtigheid van formulering en gedachte, die – als het goed was – zulke
korte gedichtjes kenmerkten, betoonde een dichter zich een meester in het
kleine. Ook al koos Vondel in zijn eigen lyriek vooral voor de verheven toon,
toch waardeerde ook hij het bondige genre, waarop vooral Huygens zich de
laatste decennia met waar meesterschap had toegelegd. Sprekend over het door
Vondel geprezen werk van tijdgenoten noemde Brandt dan ook Huygens’ ‘geestige gedachten en scherpsinnige aardigheden’ direct na Hoofts Neederlandsche
histoorien – die bovenaan stonden – en Spiegels Hert-spiegel. Op suggestie van
Antonides, aan wie hij tevoren om informatie had gevraagd, voegde hij daar
nog Vondels bewondering voor Huygens’ veelzijdige beheersing van verschillende talen en onderwerpen en diens efficiënte gebruik van zijn vrije tijd aan
toe. Over Vondels vroegere kritiek op Huygens’ duisterheid geen woord.
Na de dood van Vondel bereidde Brandt in overleg met Vollenhove een
nieuwe verzameluitgave van Vondels poëzie voor. Tot 1665 hadden deze twee
predikant-dichters uit verschillende religieuze kampen geen contact met elkaar
gehad. Maar nadat Brandt aan Vollenhove een exemplaar van zijn Stichtelyke
gedichten had gestuurd, waren zij een briefwisseling begonnen waarvan Vollenhoves aandeel – deels? – door Brandts kleinzoon Joan de Haes in het Leven
van Geeraert Brandt (1740) gepubliceerd zou worden. Hun verschil in overtuiging stond het respect dat zij voor elkaars dichtkunst hadden niet in de weg.
Vollenhove erkende Brandts vredelievendheid, meende mét hem dat hun beider
liefde voor de poëzie hen verbond en schreef: ‘Ik omhelze die aangebode
vrientschap met beide armen.’ In hun brieven bediscussieerden ze regelmatig
taalkundige verbeteringen van hun eigen en elkaars gedichten, maar Vollenhove gaf ook wel eens een oordeel over die van tijdgenoten. Zo blijkt hij in 1671
– dus veertien jaar na de publicatie – met grote waardering kennisgemaakt te
hebben met de Poësy van Six van Chandelier. En, evenals Oudaan, vond hij bij
alle bewondering voor De Ystroom het weidse gebruik van (mythologische)
‘droomen en verzierselen’ wat te veel van het goede.
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In 1682 verschenen twee delen met Vondels Poëzy. Daarin konden behalve
de eerder gepubliceerde gedichten ook nog ruim zestig ongepubliceerde worden
opgenomen, met achterin Brandts biografie van de dichter. Het boek verscheen
overigens niet in Holland, maar in Franeker, bij de net beginnende uitgever
Leonardus Strik. Brandt had Hooft vooral als onovertrefbaar geschiedschrijver,
maar ook als edel mens gepresenteerd. Vondel was in zijn voorstelling de
voorbeeldige dichter, wiens leven hij geheel beschreef in het teken van diens
literaire activiteiten en de reacties daarop. Als direct met zijn dichterswerk
verbonden vermeldde hij daarbij ook de langdurige ziekte die Vondel omstreeks 1620 trof, en diens financiële ruïnering door toedoen van zijn zoon,
waardoor hij op hoge leeftijd een baantje bij de Bank van Lening moest accepteren. Dit laatste verhaal over een getormenteerd genie bleef eeuwenlang op
veler verbeelding werken.
Na zijn Gebroeders had Vondel, zo zei Brandt, ‘door vlyt en daaghelyksche
oeffening’ de hoogste top van de Parnassus bereikt. Vondel had zelf deze
moeizame weg aan aankomende dichters aanbevolen in zijn Aenleidinge ter
Nederduitsche dichtkunste. Niet alleen stond Brandts inleiding over de voorwaarden voor het dichterschap in het teken van deze tekst, maar hij gaf ook
veel aandacht aan de veelzijdigheid van Vondels eigen studiezin. Zijn literaire
oordeel over Vondel was duidelijk gekleurd door de horatiaanse eisen die de
leermeester in de Aenleidinge aan adequaat taalgebruik en stijl had gesteld.
Behalve in de elocutio (stilistische sier) was Vondel een meester in het vinden
van treffende gedachten en argumenten, de inventio die in de leer van de retorica aan de elocutio voorafgaat:
in hem zagh men zaaken uitblinken, die in geen’ van al de Nederlandtsche
Dichters deezer eeuwe zoo overvloedig in allen deele plaats hadden: dat was
zuiverheit van tale, klaarheit en kortheit van zinuitinge, kracht van redeneeringe,
rykdom van aardige vonden, en eindelyk zoetvloejentheit met hoogdraventheit*;
twee dingen die zelden in ’t dichten t’zaamen gaan.
*verhevenheid

Al in zijn voorrede tot Vondels Poëzy had Brandt deze kwaliteiten geformuleerd
en benadrukt dat de grote dichter, altijd trefzeker en helder, verhevenheid nooit
liet ontaarden in opgeblazenheid, noch eenvoud in oppervlakkigheid.
Van Vondel zijn maar weinig brieven bewaard. Brandts biografie van hem
bleef zo de bron bij uitstek voor de kennis over Vondels leven en voor het latere
literaire oordeel over de dichter. Daarentegen zou het beeld dat Brandt van
Hoofts leven en werk schetste in de volgende eeuwen veel vollediger worden
door uitgebreidere brievenedities en archiefonderzoek. Wel legde hij door zijn
beschrijving van Hoofts sociale omgang met zijn vrienden de basis voor de
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mythe van de Muiderkring. Zo bracht hij met zijn twee schrijverslevens hoekstenen aan van literaire monumenten waaraan al tevoren was gebouwd en die
in de negentiende eeuw hun hoogste top zouden bereiken. Hij opende er bovendien de weg mee naar de nieuwe schrijversbiografieën die vanaf het begin
van de achttiende eeuw zouden verschijnen.
Zijn laatste drie levensjaren wijdde Brandt aan de terugblik op en de evaluatie van twee andere levens, beschrijvingen die pas na zijn dood zouden uitkomen. De kortste – maar met haar zeventig pagina’s toch nauwelijks korter dan
zijn leven van Vondel – was de biografie van zijn in 1683 overleden zoon
Gerard, evenals hij remonstrants predikant, die hij als een exemplarische protestantse herder neerzette. Daarnaast schreef hij op verzoek van de zoon van
Michiel de Ruyter een breed opgezette levensbeschrijving van ‘de groote
Waterheldt’, die in april 1676 in een zeestrijd tegen de Fransen was gebleven.
De geliefde admiraal De Ruyter, die de vrijheid van de Republiek zo vaak heldhaftig had verdedigd, was in maart 1677 geëerd met een staatsbegrafenis en een
groots grafmonument van Rombout Verhulst in de Amsterdamse Nieuwe
Kerk. Zijn dood, de aankomst van zijn gebalsemde lichaam in het vaderland
en zijn begrafenis waren opnieuw historische gebeurtenissen die talloze dichters wilden markeren. Daarvan getuigde onder andere een verzamelbundel
Lijck-reeden, eer-dichten, en grafschriften [...] over de beroemde daaden en
doodt van den manhaften zee-held Michael de Ruiter (1677). Vóór bekende
Hollandse namen als Vollenhove, Antonides, Oudaan, Katharina Lescailje en
Pluimer opende die met een ‘Gedachtenis’ van Arnold Moonen, die toen nog
predikant in Hardenberg was.
Brandts levensbeschrijving van De Ruyter werd een werk dat de traditionele
grenzen van een exemplarische biografie verre overschreed. Dit Leven en bedryf
van den heere Michiel de Ruiter werd in 1687, twee jaar na Brandts dood, door
zijn zonen Caspar en Joannes bezorgd. Hij had hierin in eerste instantie het leven
willen beschrijven van een christelijke deugdheld, die zich geheel in dienst van
de vaderlandse vrijheid had gesteld. Deze voorstelling werd nu echter als exemplum ingebed in een breedvoerige geschiedenis van de Nederlandse zeeoorlogen sinds het midden van de eeuw, onderbroken door de teksten van talloze
documenten. Ook deze biografie was in haar vormgeving en als bron van kennis een standaardwerk. Bovendien zou zij latere generaties vol nostalgie doen
terugblikken op een glorierijk verleden, waarin niet alleen grote schrijvers,
maar ook heldhaftige strijders voor het vaderland de dienst uitmaakten.
Brandt had vlak voor zijn dood in 1685 nog een lijkzang op Antonides geschreven. Op zijn beurt werd zijn dood nu bezongen door onder anderen Vollenhove en Oudaan. In 1688 verzorgden zijn nog levende zonen een uitgave
van zijn verzamelde poëzie, waaruit ze echter jeugdzonden als De veinzende
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Torquatus weglieten. Een levensbeschrijving moest wachten op het initiatief
van Brandts kleinzoon Joan de Haes, in 1740, die daarin ook een aantal – goed
bewaarde ‒ brieven van beroemde mannen aan zijn grootvader opnam.
Brandts zonen – beiden eveneens predikant – hadden in de postume uitgave
van Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter ook de ‘Gedachtenis’
van hun collega Arnold Moonen opgenomen, die inmiddels Deventer als
standplaats had. Toen in 1686 Vollenhoves Poëzy verscheen, was Moonen al
ijverig op zoek naar een uitgever voor zijn verzameld dichtwerk. Hij hoopte
dan ook dat hij met zijn vondeliaanse lijkzang nu eindelijk eens zou doorbreken
naar literair geïnteresseerden in het toonaangevende Holland. In de aanroep
tot de Vrijheid zette hij direct al de toon van de zoetvloeiende, vondeliaanse
dichter die hij graag wilde zijn:
Hoe zaligh waer ’t voor u deze uitvaert noit te vieren,
Aeloude Vryheit, noit de groene zeelaurieren
Met lijkcipressenloof te stroien op het graf
Des grooten zeehelts, die den Oceaan met staf
En drytant veiligde, eer des Hemels felle toren
Den Vaderlande in hem dit onheil had beschoren!

Moonens Poëzy zou echter pas in 1700 verschijnen. De dichter vond de uitgever François Halma – die toen net vanuit Utrecht naar Amsterdam was verhuisd – daartoe slechts bereid op voorwaarde dat hij voor diens firma een
Nederduitsche spraekkunst zou schrijven, wat uiteindelijk in 1706 gebeurde.
Halma schatte de reputatie van de dominee als geleerde toen kennelijk hoger
in dan de marktwaarde van zijn elitair-religieuze poëzie (zie p. 838). Moonens
gedichten kregen uiteindelijk een prestigieuze uitvoering in kwarto, met een
portret van de dichter en niet minder dan veertig bladzijden lofdichten! De
vele gelegenheidsgedichten voor plaatselijke en nationale groten en de zeventig
pagina’s met aantekeningen bij de gedichten achterin lieten duidelijk blijken
dat de predikant als geleerd dichter wilde schitteren.
De herfst van een patriarch
Met de dood van Constantijn Huygens in 1687 behoorde ook de laatste dichter
die de toon gezet had voor volgende generaties, tot een afgerond literair verleden.
Een dichter wiens levendige geest altijd bezig was geweest met het prikkelend
verwoorden van verrassende gedachten, een ideaal dat in het hofmilieu waarin hij verkeerde, bon ton was, en dat hij met virtuoos taalspel in dichtvorm
toepaste. Tien jaar na de eerste Koren-bloemen (1658) had hij alweer een nieuwe
uitgave van zijn Nederlandse poëzie voorbereid, die in het najaar van 1672 ver-
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scheen bij Johannes van Ravesteyn, een bekende grote uitgever met een prestigieus, geleerd fonds. Een mooie titelprent van Romein de Hooghe en natuurlijk een afbeelding van de auteur – naar een portret van de bejaarde
schrijver door de Haagse hofschilder Caspar Netscher – sierden de deftige uitgave. Als nieuwe drempeldichters traden onder anderen Vollenhove en Antonides
op, voorafgegaan door Vollenhoves Haagse collega Simonides. Dit was dezelfde predikant die kort daarop door Oudaan in zijn Haagsche broeder-moord
werd voorgesteld als schijnheilige verdediger van de moord op de gebroeders
De Witt (zie p. 792). Huygens zelf zweeg over hun lot. Hij was in elk geval blij
met het herstel van de rechten van de nieuwe stadhouder, wiens belangen hij
in de eerste helft van de jaren zestig persoonlijk en met grote inzet in Frankrijk
en Engeland had behartigd. Nu benoemde Willem iii Huygens’ oudste zoon
tot zijn secretaris.
De twee delen van de fraai uitgegeven Koren-bloemen van 1672 bevatten zevenentwintig ‘boeken’ (afdelingen) van samen ruim dertienhonderd pagina’s:
een groot oeuvre, waarin heel wat nieuw, recent werk zat. Zo kon men hierin
behalve het omvangrijke Zee-straet een extra ‘boek’ Mengelingh vinden, met
meer dan twintig nieuwe gedichten van enige omvang. Maar nieuw waren ook
de zeven afdelingen Sneldicht (epigrammen of puntdichten), boven op de acht
die al in de vorige editie stonden (zie p. 521). Het epigram bleef voor Huygens
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Portret van de bejaarde
Constantijn Huygens.
Schilderij van Caspar Netscher, 1672.
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een uitgelezen genre om onderweg – te paard of in een koets – zijn scherpe
geest en virtuoze taalvermogen bij te slijpen, maar we zagen al dat het genre
ook bij het publiek zeer geliefd was. De uitgever van de Koren-bloemen, Van
Ravesteyn, had daarop al in 1669 ingespeeld door een heruitgave van Roemer
Visschers Brabbelingh en Sinne-poppen. Huygens’ ‘sneldichten’ berustten bijna
altijd op een flitsende, in taalspel vervatte gedachte, niet op persoonlijke beleving. Uit verschillende nieuwe gedichten in Mengelingh sprak echter opnieuw
zijn bijna dwangmatige drang om zich rekenschap te geven van wat hij meemaakte. Met het vorderen van de jaren en zijn ambtelijk bestaan blikte hij vaker terug op zijn leven, altijd vanuit het perspectief van een religieus mens die
hoopt op zijn ware eindbestemming bij God. Dat hij steeds vaker met de dood
van anderen werd geconfronteerd, bleek al uit het toegenomen percentage
grafschriften in Sneldicht.
Hij verzuchtte daags na zijn negenenzestigste verjaardag, op de terugweg uit
Parijs, waar hij het gezag van Willem iii over het prinsdom Orange met succes
had verdedigd:
Noch eens September, en noch eens die vierde dagh,
Die my verschijnen sagh?
Hoe veel Septembers, Heer, en hoe veel’ vierde dagen
Wilt ghy my noch verdragen?

Met een verwijzing naar het bekende beeld van de dichter als acteur op het
levenstoneel vervolgde hij: ik heb mijn rol zo goed mogelijk gespeeld, lachen
en treuren is mij te beurt gevallen, en nu hoop ik alleen op een christelijk einde,
dat voor anderen voorbeeldig zal zijn. Dit gedicht was veel positiever gestemd
dan ‘Rad van onrust’, dat Huygens anderhalf jaar eerder, nog in Parijs, had geschreven. Daar zag hij terug op een leven waarin het goede dat hij tot stand
had gebracht, werd overschaduwd door ondankbaarheid en soms zelfs fysieke
bedreigingen:
Myn leven is gespeckt* van witt’ en swarte lagen:
*doortrokken
Veel hebb ick willen doen, meer hebb ick moeten dragen;
Mijn Doen is Trouw geweest en vlijtigh, daer het most;
Veeltijds was ’t werck gedaen als ’t even scheen begost.*
*als het nog maar
net begonnen leek
[...]
Mijn dragen is, voor* Goed, Haet, Nijd, en Spijt** geweest,
*in ruil voor **smaad
En alle dage schier een niew ondanckbaer beest*,
*beestachtige ondankbaarheid
Misduyd’onnooselheit, krackeelen valsch geweven*
*met opzet misverstane goede
bedoelingen

Veeltijds mijn goed* gedreight, somtijds of lid of leven**;

*bezittingen
**fysieke bedreigingen

Voor oude vriendschapp niew bedrogh, en swarte kunst*
*toverij
Van averechts beleid voor toegeseghde gunst*.
*m.a.w. van verbroken beloften
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Rust had hij nooit gekend, zo vervolgde Huygens, want ’s nachts werd hij bezocht door dromen, die hem altijd onlustgevoelens bezorgden, of ze nu wel of
niet prettig waren. In het eerste geval confronteerden ze hem bij het ontwaken
met de harde realiteit. Onder zo’n onthutsende ervaring had hij vaak geleden
als hij zijn illusies doorbroken zag, en dat zou, zo dacht hij, wel tot zijn dood
toe doorgaan. Daarom zag hij uit naar een ‘saligh eind’, waarmee hij voorgoed
‘uyt valsche vreughd’ en ‘uyt den droom’ zou raken. De bedrieglijkheid van
dromen (maar dan wel speciaal de liefdesdroom) was een bekend thema in de
renaissancepoëzie, dat Huygens hier verbond met een thema waaraan hij veel
gedichten wijdde: de zinloosheid van het dromen. In het verlengde daarvan
lag zijn afkeer van de slaap: die hield hem ’s avonds maar af van zijn dagelijkse
taken. Maar ook hij kende uit ervaring de tegenzin om ’s morgens ter wille van
de plicht van de werkelijkheid het warme bed te verlaten. Deze – eveneens vaker door hem verwoorde – ervaring verbond hij in ‘Weer en weerwill’ (uit
1670) uitdrukkelijk met een christelijke overdenking: zo doen we uit menselijke
dwaasheid altijd wat God niet wil.
Huygens mocht na 1672 inderdaad verwachten dat zijn leven spoedig afgerond zou zijn, niet wetend dat hem nog vijftien jaar restten. De dichter die van
jongs af aan gewend was om in dagboekaantekeningen en biografische familieteksten zijn levensloop systematisch te markeren, zette zich nu eerst aan een
Latijnse autobiografie in verzen: De vita propria (Mijn leven). Vijftig jaar tevoren, in de tijd dat hij een jonge vader van twee zoontjes was, had hij al eens
een begin gemaakt met zijn memoires, toen in Latijns proza. Zoals bij dit genre
hoorde, was hij daarin begonnen met een uitgebreide stamboom van vadersen moederskant. Gaandeweg had hij echter steeds meer aandacht gegeven aan
zijn veelzijdige en pedagogisch vooruitstrevende opvoeding en opleiding, én
aan een karakteristiek van verschillende belangrijke figuren uit het kunstzinnige en wetenschappelijke circuit die hij had ontmoet. Het fragment brak dan
ook af op het punt waarin de beschrijving van zijn vorming was voltooid. De
tekst, die pas aan het eind van de negentiende eeuw werd gepubliceerd – en
nog veel later werd vertaald – zou een unieke cultuurhistorische bron worden,
waarin we Huygens onder meer leren kennen als een vroege bewonderaar van
Rembrandt. Men herkent in Mijn jeugd ook de zelfverzekerde dichter die in al
zijn geleerde onderlegdheid niet geloofde in de onaantastbaarheid van de
klassieke oudheid. Het aangeboren taalgevoel van de mens schatte hij veel hoger

dan het slaafse volgen van regels. Zo kwam zijn afkeer van gekunsteldheid in
taalgebruik en voordracht, die hem in zijn jeugd door zijn vader was ingeprent, en die hem stoorde in de kanselpresentatie van veel predikanten, weer
terug in het gedicht ‘Aen sommighe predikers’ (uit 1666):
Wat meent ghij1 met uw stemm, wat doet ghij met uw’ handen?
Woudt ghij niet dat die stemm mijn’ feilen overmanden?2
Hoe3 breeckt ghij dan haer’4 kracht, hoe staet ghij dan en singt5
En singt een valsch geluijt dat mijn hert niet en dwingt?
1
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wat is uw bedoeling? 2mijn gebreken zou overwinnen
3
waarom 4nl. van de stem 5te zingen

Huygens’ vormingsjaren kwamen opnieuw ter sprake in Mijn leven, dat de oude
dichter opdroeg aan zijn mannelijke nakomelingen, inclusief zijn schoonzoon. Hij had zijn intelligente dochter Susanna nooit Latijn laten leren en die
kon de tekst dus niet lezen. In dit geval besteedde Huygens ook veel aandacht
aan de jaren na zijn vorming: de dood van zijn geliefde ouders en echtgenote,
het wedervaren van zijn zonen, zijn poëzie- en muziekbeoefening, maar vooral zijn optreden in dienst van de Oranjes. Het zelfbeeld dat hij in zijn verhaal
creëerde, was dat van een vredelievend mens die vriendschap had onderhouden met machthebbers en geleerden. Dit vermogen tot amicitia met de groten
was in humanistische autobiografieën een belangrijk punt. Brandt had het
overigens eveneens benadrukt in zijn biografie van Hooft.
Nog één keer gaf Huygens zich rekenschap van zijn bezigheden in zijn eigen
huidige bestaan, zoals hij dat eerder in Dagh-werck had gedaan. Nadat zijn
oudste zoon Constantijn met zijn gezin het grote huis aan het Haagse Plein
had verlaten om op zichzelf te gaan wonen, was de oude dichter daar alleen
achtergebleven. Dit had van buitenstaanders de nodige kritiek op de kinderen
Huygens uitgelokt en om die te weerleggen begon de vader in 1680 aan zijn
laatste grote Nederlandse gedicht, Cluyswerck, dat uitliep op een lofzang op
zijn ‘besigh’ Eensaemheit’. Als oude man zonder ambtelijke plichten kon hij
nu met tevredenheid genieten van lezen, musiceren, gesprekken met enkele
goede vrienden en natuurlijk zijn ‘Hofwijcker heerlickeit’. Na de voleinding in
1683 bleef ook dit gedicht ongepubliceerd.
‘Komt, Heere, ’tis genoegh’, zo eindigde Huygens in 1684 een vers op zijn
achtentachtigste verjaardag. Tweeënhalf jaar later stierf hij, op Goede Vrijdag.
Ook hij werd in dichtvorm uitgeluid, maar in de bundel Lijkdichten, op het afsterven vanden weledelen heere Constantyn Huigens (1687) te zijner ere was
Vollenhove – de waarschijnlijke initiatiefnemer – de enige befaamde Nederlandstalige dichter. Dirk Buysero, die de bundel opende, kon daartoe toch
nauwelijks gerekend worden. Wel waren Petrus Francius en vooral de geleerde

De Index Batavicus rond de eeuwwisseling
Het einde van de eeuw bood nog meer gelegenheden tot terugblikken, bijvoor-

777
D E L I T E R AT U U R VA N C I R C A 1 6 7 0 T O T C I R C A 1 7 0 0

Joan van Broekhuizen, die beiden tot de Neolatijnse lofdichters behoorden,
toonaangevend in het geleerde Neolatijnse circuit.
Onder de lijkzangers van Huygens waren protestanten van verschillende
signatuur, zoals de Haarlemse aanspreker Karel Verlove – uit de kring om Jan
Zoet – en de gereformeerde Goudse schilder-dichter Christoffel Pierson, welke
laatste onder meer een (verkorte) psalmberijming op zijn naam had staan. Maar
ook de katholieke Haagse advocaat Romanus van Wesel was erbij, de zoon van
Anna Roemers en een oude kennis, voor wie Huygens in 1682 nog maar eens,
in een lang gedicht, de misvattingen van de katholieke kerk had uiteengezet.
Vanuit Hulst in Zeeuws-Vlaanderen kwam een gedicht van Geertruyd Gordon,
die al eerder als religieus-stichtelijk dichteres initiatieven had ondernomen
tot dichtwisselingen met Oudaan en Vollenhove (zie p. 844). Ze had het jaar
tevoren haar uitvoerige uitbreiding van de tien geboden onder anderen naar
Huygens gestuurd, en ook in haar lijkdicht benadrukte ze dat Huygens nu opgenomen was in de hemel. Eerder had Verlove in een lijkdicht op Antonides
verzucht: ‘Zo gaan vast een voor een de heldre lichten onder.’ Al na de dood
van Vondel was volgens hem ‘den geest der dichteren aan ’t quynen’ geslagen,
maar nu, na de dood van Antonides, Brandt en uiteindelijk Huygens, leek de
dichtkunst wel echt uitgestorven. De oude aanspreker uit de kring van Zoet
riep na Westerbaen, Hooft en Coster ten slotte Vos, Zoet, Rixtel en Pels in de
herinnering als dichters die de huidige slapjanussen wel tot de orde hadden
geroepen. Deze namen zeiden uiteraard meer over zijn eigen literaire referentiekader dan over dat van de betreurde Huygens.
Bijna alle dichters prezen Huygens om zijn dichterschap én om zijn dienst
voor het vaderland. Over het persoonlijke karakter van zijn poëzie sprak echter niemand. Vollenhove, die als dichter wel een tegenpool van Huygens was,
stemde zijn lof af op het utile dulci dat men traditiegetrouw van grote dichters
verlangde: klassieke wijsheid in zoete formulering. In zijn lijkzang op Vondel
had hij het nageslacht aangespoord om zich te scholen in Vondels Parnassustaal. Nu waarschuwde hij de ‘Bataaffsche dichters’ uitdrukkelijk tegen navolging van Huygens’ spitsvondige, beknopte stijl en diepzinnige gedachten, die
zelfs de dichter zelf maar nauwelijks beheerste. Op zijn beurt was Huygens bepaald niet gecharmeerd geweest van de slepende preektoon die Vollenhove op
de kansel bezigde. Daarover had hij in 1679 een geestig versje geschreven.
Door de classicistische smaak voor helderheid en ondubbelzinnigheid bleef
Huygens hierna lange tijd ongeproefd. Uitgezonderd Zee-straet werd tot in de
negentiende eeuw geen werk van hem herdrukt.
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beeld aan de Katwijkse predikant Adriaan Pars, die in zijn grote historische
belangstelling ook de eigen literatuurgeschiedenis betrok. De rederijkers kwamen bij hem onder andere in zijn Katwijkse oudheden (1688) aan bod, deels op
basis van informatie van oudere historici, maar met zeer weinig waardering.
Dit gold niet alleen hun literaire en taalkundige onkunde – dat was een algemeen beeld – maar ook de rol van hun toneel in de reformatie, dat toch meestal
in positieve zin werd genoemd. De dominee keurde überhaupt alle toneel af.
Na de publicatie van Rijnsburgse oudheden (1693) kwam Pars in 1701 met een
Index Batavicus, of Naamrol van de Batavise en Hollandse schrijvers, van Julius
Caesar af, tot dese tijden toe, waarin hij aan de hand van citaten en verwijzingen naar Nederlandse schrijvers een negental onderwerpen betreffende de
geschiedenis van het eigen land behandelde. Aan bod kwamen: geschiedschrijving, steden en dorpen, oude geslachten, handvesten en privileges, godsdienstige en kerkelijke zaken, oorlogen, taal, spraak, drukkunst en scholen.
Nederlandstalige auteurs noemde hij in veelvoud, qua chronologie lopend
van Jan van Hout tot eigentijdse dichters als Vollenhove en Moonen, de twee
collega-predikanten die ook een drempeldicht voor de Index geschreven hadden. Er was maar één vrouw bij: Katharina Lescailje. In het hoofdstuk over
‘Taal en spraak’ noemde Pars ook De Eglentier als bakermat van de zuivere
moedertaal, en Spiegel, Coornhert, Hooft, Huygens, Vondel en De Groot als
de eerste bouwers daarvan. Maar alsof men in de huidige tijd qua taalzuiverheid weer terug naar ‘af ’ was, citeerde hij tot slot een waarschuwing van
Francius: de Nederlanders veronachtzamen hun fraaie taal, die zij met
vreemde spreekwysen en uitheemsche bastaardwoorden willens en wetens
bederven. Daar we op onze eige beenen staan kunnen, gaan we liever op krukken,
en daar we woorden in overvloed hebben, om onze meening klaar, kragtig, en çierlijk, te kunnen uiten, ontleenen we die van anderen.

Om zulke verbastering te vermijden diende men goede schrijvers te lezen: allereerst Hooft, dan Vondel, en ook Brandts proza in de Historie der reformatie,
terwijl de ‘kerkelijke welsprekendheid’ gediend zou worden door de preken
van Vollenhove, Moonen en de zonen van Brandt. De dominees waren de hoeders van taal en literatuur geworden.

Vrouwen in het profane literaire circuit
In het Noorden kregen nu meer zelfstandige publicaties van vrouwen een plaats,
meestal in de marge van de toonaangevende literaire kringen. Zulke uitgaven

Het literaire netwerk van Katharina Lescailje en Titia Brongersma
Katharina Lescailje (1649-1711) en Titia Bongersma (circa 1650-na 1687) schreven
allebei in 1685 een drempeldicht voor de Gallerye, ofte proef van syne dichtoefeningen van Ludolph Smids, waarmee deze, toen hij op het punt stond om
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circuleerden tevoren – bijvoorbeeld als geestelijke liedboeken of anderszins
vrome werken – voornamelijk in religieuze kringen (zie p. 840). Zeker: vrouwen
functioneerden met gedichten ook in wereldlijke literaire circuits en ze onderhielden met allerlei soorten gelegenheidspoëzie hun sociale contacten. Van een
aantal, zoals Anna en Tesselschade Roemers Visscher, was poëzie in bloemlezingen opgenomen, terwijl een enkeling bij publieke gebeurtenissen haar
stem lieten horen. Maar waar mannen vanaf de helft van de eeuw op ruime
schaal overgingen tot het publiceren van verzamelbundels, waarin ook hun
kleinere gelegenheidsgedichten werden ondergebracht, stuitte het bundelen
van zulk kleinschalig werk van vrouwen over wereldlijke onderwerpen toch
nog op een barrière. Die was voor 1670 in de Republiek eigenlijk alleen genomen door Catharina Questiers en Cornelia van der Veer (in hun Lauwer-stryt
van 1665), want de gedichten van Johanna Hoobius waren (in 1643) niet door
haarzelf, maar postuum door haar echtgenoot uitgegeven. Na 1670 begonnen
er echter meerdere verzamelbundels met werk van vrouwelijke dichters te
verschijnen, vaak met poëzie over religieus-stichtelijke onderwerpen maar
ook wel met gedichten over wereldlijke zaken. Zo’n combinatie was overigens
niet typisch vrouwelijk. Wel bleven juist de meeste vrouwelijke auteurs van
gemengde bundels hun dichterschap opvatten als dienstbaar aan de religieuze gemeenschap waartoe zij behoorden en zij behandelden dan ook de
wereldlijke onderwerpen in het religieus-bijbels perspectief van de gevestigde
kerk. Hun werk werd meestal via een mannelijke middelaar gepubliceerd (zie
p. 843).
Slechts enkele vrouwen wilden met publicaties actief deelnemen aan het
wereldlijke literaire verkeer. De meest productieve van allen was de Amsterdamse boekhandelaar-uitgever Katharina Lescailje, die continu de publieke
ruimte betrad: met toneelvertalingen, gelegenheidsgedichten in en buiten eigen
kring en vele drempeldichten op werk van haar literaire relaties. Voor haar
naam als dichteres was het daarom dan ook niet nodig om haar werk te bundelen. De Groningse dichteres Titia Brongersma deed dat echter wel. Beiden
zochten en verkregen op eigen initiatief publiciteit als dichters van verschillende wereldlijke genres, die in behoudend-godsdienstige kring vaak aan vrouwen
ontzegd werden. Ze functioneerden met hun poëzie binnen een sociaal-literair netwerk waarin beide seksen vertegenwoordigd waren, en waarin plaats
was voor het speciaal cultiveren van vrouwenvriendschap.
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Groningen te verlaten voor Amsterdam, probeerde aan te sluiten bij eerdere
catalogi van ‘doorluchtige vrouwen’. Smids presenteerde in zijn Gallerye een
lange reeks historische vrouwen, elk met een eigen gedichtje, voorzien van een
soms stevig notenapparaat. Meestal verwees hij daarbij naar afbeeldingen door
diverse kunstenaars, onder wie de classicist De Lairesse hoog bij hem scoorde,
en vaak noemde hij eigentijdse, al of niet Nederlandse dichters die het betreffende onderwerp hadden behandeld. Hij speelde zo niet alleen in op de al
oudere belangstelling voor ‘vrouwenreeksen’, maar ook op die voor bijschriften bij schilderijen en andere afbeeldingen, een vaker voorkomend onderdeel
van verzamelbundels in deze tijd. In latere publicaties zou hij nog eens series
deugden én hun tegendeel demonstreren aan evenzoveel historische vrouwen
én mannen, toegelicht met veel wetenswaardigs: ongetwijfeld stof voor conversatie op niveau tussen de seksen. In zijn bundel Poësye (1694) zou het genre
van bijschriften op afbeeldingen weer terugkomen, waarvan veel op werk van de
eigentijdse Amsterdamse graveurs Jacob Gole en Petrus Schenk. Met een opdracht aan de ‘puykpoëtersche’ Katharina Lescailje eerde Smids in de Gallerye
nu ook het vrouwelijk aandeel in het toenmalige cultureel-literaire leven.
Katharina Lescailje, dochter van de drukker-uitgever Jacob Lescailje en van
Aeltje Verwou – die ook zelf een drukkerij in het huwelijk had ingebracht –,
was van jongs af aan vertrouwd met de Nederlandstalige toneel- en dichtkunst: haar vaders uitgeverij was erin gespecialiseerd. Nadat ze na diens dood
in 1679 samen met haar zuster Aletta de familiezaak had overgenomen, zou ze
een van die zelfstandige zakenvrouwen worden van wie het Amsterdamse
boekenbedrijf er inmiddels meerderen kende. Als ongetrouwde vrouw had ze
de – sociaal erkende – ruimte om zich als dichteres te profileren. Reeds als heel
jong meisje had ze haar versjes voorgelezen aan Vondel, die ze haar leven lang
zou bewonderen en wiens invloed duidelijk merkbaar zou blijven in haar
werk. Dat ze ook zelf als – vooral wereldlijke – dichteres aan de weg wilde timmeren, blijkt wel uit haar eerste publicatie: twee zegezangen over overwinningen tijdens de laatste oorlog tegen de Engelsen (in 1673). Dit soort poëzie vatte
elke dichter met enige ambitie aan als daartoe gelegenheid was. Sindsdien was
ze ook als dichter van diverse andere gelegenheidsdichten naar buiten getreden,
meestal – zoals dat ging – op verzoek van anderen. In het jaar 1685, toen haar
naam prominent aanwezig was in Smids’ Gallerye, werd ze eveneens benaderd
voor een drempeldicht voor de uitgave van Antonides’ poëzie. Ook kwamen
toen haar eerste vertalingen van Franse tragedies uit. Hierna zou ze met andere vertalingen een belangrijke bijdrage leveren aan het schouwburgrepertoire.
Ze werd een veelgevraagde bruiloftsdichteres en ook uit andere gedichten blijkt
dat ze zich stevig in het Amsterdamse literaire leven nestelde.
Zo bleef ze aanwezig als drempeldichter in het werk van mededichters, ook

Dat ’s Graavenhaag nu vry stilzwyge, zonder roemen
Op haere Zeestraat, dwers door dorre Duinen heen.

Toen Katharina Lescailje in 1711 stierf, liet ze een zeer omvangrijk oeuvre na,
dat voor een goed deel nooit eerder was gedrukt. Pas twintig jaar nadien, in
1731, werd het in drie dikke kwartodelen uitgegeven door een aangetrouwde

781
D E L I T E R AT U U R VA N C I R C A 1 6 7 0 T O T C I R C A 1 7 0 0

in bundels waarvan zij niet de uitgever was, bijvoorbeeld in de Gedichten
(1692) van haar schouwburgvriend Pluimer. Maar haar lofdicht waarin ze in
Pluimer de geest van Vondel en Antonides herkende, vond ze misschien toch
wat te veel van het goede: dat hield ze in portefeuille. In 1694 leverde ze een gedicht voor de Zede en harpgezangen van Abraham Alewyn, die zich toelegde
op muzikale herdersspelletjes en na 1700 een paar blijspelen publiceerde. In 1697
schreef ze gedichten voor wel drie dichtbundels: Pieter Nuyts’ De Bredaasche
Klio, David van Hoogstratens Gedichten en Hieronymus Sweerts’ Alle de gedigten (een jaar na zijn dood postuum uitgegeven). In 1699 rouwde ze in een
‘Lykklagt’ om de dood van Pieter Bernagie. Op hun beurt uitten ook de mannen
in hun eigen poëzie waardering voor de ‘vrouwelijke Vondel’. Pluimer schetste
bijvoorbeeld in een gedicht ‘Zomer vreugd’ een droom waarin hij een zwaan
tegenover de neergedaalde muzen de lof had horen zingen van Lescailje, die
‘door Heldenlof en zoete minne dichten’ opklom naar de Parnassus. Pluimer
wilde daarmee zeggen: ze beheerst verschillende genres. En de geleerde David
van Hoogstraten was, zo schreef hij, speciaal naar Amsterdam gekomen om als
Neolatijns dichter Francius en Van Broekhuizen te horen, én om te zien hoe de
Nederlandse dichtkunst hier voor de ondergang behoed werd door helden, die
voorgegaan werden door de moedige amazone Lescailje!
Die in dichterkring voor elkaar uitgestoken loftrompetten gaven zo langzamerhand een schel en overspannen geluid. Lescailje kreeg ook nog eens haar
deel van de Brabander Nuyts, die haar had ontmoet in het schouwburgmilieu,
waartoe hij als familielid van Bernagie een goede ingang had. Nadat hij daar
zijn literaire ambities gehonoreerd had gezien door de opvoeringen van zijn
Admetus en Alcestis, werd hij nu voor zijn poëziebundel behalve door Lescailje
uitdrukkelijk geloofd door Pluimer en Bernagie. En ook hij stak nu deze ‘begaafde geesten, die ’t oud Grieken en Rome door uw Poëzy verstomt’ in de
lucht. Het evenaren van Vondel of de Ouden was niet meer voldoende; dat de
eigentijdse Nederlandse poëzie nu de klassieke deed verbleken, was een soort
lof waarvoor Nil de weg geopend had. Het ontbrak overigens Nuyts zelf niet
aan Brabants zelfbewustzijn, zoals blijkt uit zijn lof op Breda en het liefelijke
Kempenland, en uit zijn gedicht ‘Op de twee nieuwe steenweegen, van Breda
na de Haage en Ginneken, gemaakt in het jaar 1683’:
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neef, voorafgegaan door een menigte lijkzangen op haar dood. Het eerste deel,
Mengelpoëzy, bestreek de bekende onderwerpen: 21 ‘staatsgevallen’, 30 ‘lofdichten’, 13 ‘afbeeldingen’, 67 ‘verjaargedichten’ en 73 ‘mengeldichten’. Daarop
volgde een deel met 95 ‘huwelijkzangen’, 30 ‘lijk- en grafgedichten’ en 11 ‘stichtelijke gedichten’, en nog een deel met haar vertaalde treurspelen. Uit enkele
‘staatsgevallen’ blijkt dat Lescailje, die evenals menig andere dichter in het
openbaar het optreden van Willem iii begeleidde met vreugdezangen, zich in
1672 wel duidelijk had uitgesproken tegen zijn valse vleiers (zie p. 791).
Gedichten uit andere rubrieken in haar Mengelpoëzy wijzen op bijna net
zo’n groot sociaal-literair netwerk als dat van Vollenhove, dat zich tot dichters
in Friesland uitstrekte. Onder meer blijkt dat Lescailje in 1672, in het begin van
haar literaire carrière, gedichten wisselde met de dichter-dominee Willem
Sluiter. Nadat ze hem bedankt had voor de toezending van een van zijn liedbundels, antwoordde hij haar met een gedicht op dezelfde rijmwoorden. Dit
was het beproefde middel tot bevestiging van poëtische gelijkgestemdheid,
waarop zij direct weer inhaakte. Mogelijk heeft Lescailje toch als eerste dit
contact met de Eibergse predikant gelegd, omdat ze zich toen nog wilde voegen
naar het imago van stichtelijke dichteres, dat ook haar toenmalige vriendin
Cornelia van der Veer nastreefde.
Via Smids had Katharina Lescailje ook contact met de uit Dokkum afkomstige Titia Brongersma. Die zwaaide in haar Groningse bundel De bronswaan, of Mengeldigten (1686) de ‘Gewyde Roos, Godinne aller Bloemen ⁄ Die
op de zoom van Amstels Y-Bron bloeydt’ lof toe, nadat Lescailje haar had gevraagd enkele gedichten te sturen. We weten bijna niets over Brongersma’s
maatschappelijke situatie, alleen dat ook zij ongetrouwd bleef en zich – blijkens vele gedichten in haar bundel – in een ruim netwerk van mannen en
vooral vrouwen bewoog. Velen daarvan behoorden tot de sociale elite van
Groningen en Friesland. De Groningse dichteres wierp zich in haar opdracht
aan het ‘jufferdom’ van haar woonplaats op als een strijdbare propagandiste
voor de kwaliteiten van haar seksegenoten. In de omvangrijke afdeling
‘Lofgedigten van de Vrouwen en Mannen’ vormen allerlei kunstzinnige vrouwen dan ook verreweg de meerderheid. Hiernaast vindt men in De bronswaan stichtelijke poëzie, verjaardags- en lijkgedichten en raadselrijmpjes,
maar geen bruiloftsliederen of verzen op ‘staatsgevallen’, waarin Lescailje uitblonk. Overigens blijkt Brongersma de aanbeveling van geleerde mannen kennelijk toch op hogere prijs gesteld te hebben dan die van vrouwen. Onder de
drempeldichters van haar bundel was geen vrouw, wel Smids en de Friese
dichter Adriaan Tymens. Ludolph Smids en Titia Brongersma schreven nogal
wat gedichten voor elkaar. Het was Smids die haar in zijn Poësye (1694) als archeologe presenteerde, in een noot bij een gedicht op een van de lijkurnen die
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zij tijdens een pinksteruitstapje in 1685 onder het grote hunebed bij het Drentse
Borger had opgegraven (‘De Swabische lykbus, bij brokken, tot Borger, onder
de soo genaamde Huinebedden, uit de grond gehaald’). Helaas had ze dat niet
al te deskundig gedaan en waren alle urnen in scherven gevallen. Ditzelfde
verhaal over Smids’ ‘hertsvriendin’ werd in zijn Schatkamer der Nederlandsche
oudheden (1711) geïllustreerd met een gravure waarop men Brongersma links
in de hoek ziet zitten.
Liefde en vriendschap in vrouwelijk perspectief
Katharina Lescailje en Titia Brongersma cultiveerden beiden zeer persoonlijke
vriendschapsbanden met enkele andere, soms ook zelf dichtende vrouwen. De
neerslag daarvan vindt men in het geval van Lescailje in haar nagelaten werk,
terwijl Brongersma haar gedichten voor haar speciale vriendin Elisabeth Joly
– wier portret ze in haar kamer had staan – opnam in De bron-swaan. Lescailjes band met de tien jaar oudere Cornelia van der Veer, die zich eerder in poëzie had verstaan met de inmiddels gestorven Catharina Questiers, schijnt in
het begin van haar carrière een belangrijke rol te hebben gespeeld. Cornelia
had zich in 1666 in een pamfletgedicht over het verloop van de Tweede Engelse
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Titia Brongersma als archeologe, voor de Drentse hunebedden. Gravure in L. Smids, Schatkamer
der Nederlandse oudheden, Amsterdam, P. de Coup, 1711, tussen p. 234 en 235.
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Oorlog al gezet tot een oproep tot godsvrucht. Beiden schreven nu verzen op
de Derde Engelse Oorlog (1672-1674), maar anders dan de triomfgedichten
van Lescailje waren die van Van der Veer doordrenkt van een bijbels jargon.
Uit sommige privégedichten blijkt dat vreugde maar ook twijfels over hun onderlinge vriendschap in de relatie een rol speelden. Zo beschreef Van der Veer
hoe zij op oudejaarsavond 1675 haar vriendin tot aan het huis van Lescailjes
zuster had gevolgd, nadat zij haar eerst uit dat van de familie Canjoncle had
zien komen. Ze oogde haar na als de (kansloos verliefde) mythologische reus
Polyfemus en zond haar als een andere Dido tevergeefs haar zuchten achterna.
Al even tevergeefs wachtte ze sindsdien op bezoek of enig bericht van haar
vriendin. Ze sprak nu de vrees uit dat Katharina’s vriendschap ‘aan ’t wyken’
was. Dat Lescailje haar van het tegendeel wilde overtuigen, bleek uit het antwoordgedicht. Het is niet duidelijk of Van der Veers onrust voortkwam uit jaloezie op Sara de Canjoncle, die een andere dichtvriendin van Lescailje was.
Van De Canjoncle is geen vers bewaard, maar dat Lescailje soms hevig verlangde naar de afwezige Saartje, blijkt uit verschillende van haar gedichten.
Deze postuum gepubliceerde verzen waren oorspronkelijk alleen voor privécommunicatie bedoeld geweest.
In 1731 kon men Katharina Lescailje ook voor het eerst leren kennen als auteur van minnepoëzie, waarin ze volgens beproefde petrarkistische conventies
de klachten verwoordde van een wanhopig ‘ik’ dat treurt over de afkerigheid
van een geliefde. In de meeste gevallen was een man aan het woord: eenmaal
de reus Polyfemus, die smacht naar de nimf Galathea, andere keren een in
eenzaamheid wegkwijnende herder. In vier andere gedichten varieerde ze op
het thema van de liefdessmart die de gekwelde ’s nachts wakker houdt. In een
daarvan lijkt echter wel degelijk een vrouw te spreken, omdat nu eenmaal alleen vrouwen het patent op een ‘kuise borst’ hadden. De ‘ik’ vraagt daarin haar
‘zoete stoorder van myn slaap’, haar ‘lieve vyand’:
Waar ’t niet genoeg dat gy uw vlammen had geblust
Aan myne kuische borst? En daar uit weggedraagen
Myn hart, wanneer uw oog het myne kon behaagen,
En my verrukt had als uw mond my had gekust?

Wanhopige en passievolle liefdesklachten die door mannelijke dichters in de
mond gelegd werden van vrouwen, vormden sinds de klassieke oudheid – onder
andere in Ovidius’ heldinnenbrieven – een van de mogelijkheden van het literaire spel. Hoorden ze ook voor Lescailje tot zo’n spel, zoals Pluimer in zijn lof
op haar geverseerdheid in verschillende genres lijkt te suggereren, of ging het
hier om een uitlaatklep voor haar werkelijke gevoelens voor vrouwen?

Die laatste vraag lijkt in het geval van Titia Brongersma wel bevestigend beantwoord te moeten worden. Zij had met haar vriendin Elisabeth Joly, naar
het lijkt, een druk briefcontact en toen er wegens dooiend ijs en sneeuw geen
briefwisseling mogelijk was, hoopte ze maar dat hun beider zuchten hen met
elkaar zouden verbinden:

*zuchtjes

Voor diezelfde Joly, maar nu onder de naam Elisene, schreef Brongersma vanuit het standpunt van een smachtende minnaar ‒ soms Cleonte genoemd ‒
een hele reeks andere pastoraal-petrarkistische verzen. Zulke verhuld-erotische
verwoording van vrouwenvriendschappen lijkt een nieuw fenomeen. Geschreven
blijken van zulke emotionele banden zijn in deze tijd überhaupt zeldzaam.
Maar evenzo zijn er in deze zelfde periode maar enkele Nederlandse gedichten
bekend waarin een vrouw haar liefde voor een concrete man uitdrukt. Het
eerste was dat van Johanna Hoobius, postuum uitgegeven in 1643 (zie p. 395);
in 1677 zou ook de Hasseltse Christina van Os er een publiceren (zie p. 843).
Hier ging het dan echter niet om (nog) onvervulde verlangens van verliefden,
maar om gevoelens voor een wettige echtgenoot.
Toch zijn er ook een paar gedichten bewaard waarin amoureuze poëzie van
een man een reactie uitlokte van zijn zelf ook literair kundige geliefde. Zo
knoopte in 1652 Suzanne van Baerle aan bij een vers van haar nog onofficiële
verloofde, de toekomstige predikant Geeraardt Brandt, die haar had gesmeekt
om definitieve instemming met een huwelijk. Zij blijft in de haar door Brandt
toegedichte rol van aarzelende, maar niet geheel onwillige geliefde en formuleert heel concreet haar dilemma:
De liefde tot my zelf wil dat ik my onthou:
De liefde tot myn vrient dwingt my tot zyne trouw.

Dit antwoordgedicht werd in 1688 – door de latere zonen van het dichtende
paar – opgenomen in Brandts Poëzy. Eerder bevatten de Gedichten van Joan van
Broekhuizen en Joan Pluimer – van 1677 – een antwoordgedicht van Charlotte
Lochon op een herderszang van Van Broekhuizen. Daarin had hij in de pasto-
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Geloof me soo ik kon ik brak het Glas,
Of glee op schaatsen langs de gladde plas
(Tot u:) die my soo ver hout af gesloten,
Of dat de Hemel wou wat milder sijn
Om duysent suggies*, die we alle beyde
Uyt wasemen, te regten op een lyn
En op de koers van u, en my, aan leyde.
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rale vermomming van ‘Veldman’ zijn geliefde Zwaantje een liefdesklacht in de
mond gelegd. In Lochons gedicht ‘’t Klagende Zwaantje’ heeft Zwaantjes situatie zich ontwikkeld. Vreesde ze eerst alleen nog voor rivales, nu verwijt ze
Veldman feitelijke ontrouw en betreurt ze het dat zij ooit op zijn gevlei en gesmeek is ingegaan. Van Broekhuizen schreef verschillende gedichten voor Charlotte Lochon, maar ze trouwde met een ander. De pastorale aankleding lijkt
– wat zo vaak het geval was – te dienen om eigen belevenissen en gevoelens te
verwerken, maar dan wel in een zeer verhulde vorm. Deze gevallen waarin een
vrouw ingaat op haar eigen heteroseksuele liefdesrelatie blijven zeldzaam, en
dan moet men er nog van uitgaan dat de – met de naam van de dichteres ondertekende – gedichten niet geschreven zijn door de man. Van Suzanne van
Baerle zijn nog enkele andere verzen bekend, maar van Charlotte Lochon niet.
Waarom geven in deze tijd in Nederland vrouwen in lyriek zo weinig uiting
aan hun liefde voor een man? Als verklaring is wel gegeven dat in de traditie
van de petrarkistische liefdeslyriek vrouwen vooral object van verlangen van
hun minnaars waren, waardoor er in dit model geen liefdestaal vanuit vrouwelijk perspectief voorhanden was. Omdat Lescailje en Brongersma zich in
hun gedichten voor een vriendin altijd opstelden als een actief verlangende
partij, konden zij wel gemakkelijk gebruikmaken van het petrarkistisch jargon.
Maar ook lijkt in Nederland het verwoorden van verliefdheid door vrouwen
voor mannen als ongepast te zijn beschouwd, terwijl het tonen van emoties
van vrouwen onderling wel werd geaccepteerd.
Vrouwen over gebeurtenissen buiten hun eigen kring
Behalve Lescailje en Van der Veer spraken ook andere vrouwen zich in pamfletgedichten uit over gebeurtenissen buiten hun eigen kring, al of niet in religieus-stichtelijke zin. Zo zagen we al dat Lescailje voornamelijk dichtte in het
perspectief van vaderlands heldendom, terwijl Van der Veer de Engelse oorlogen aangreep als aanleiding tot geloofsopwekking. Ook Elisabeth van den
Heuvel, die vanuit Den Haag de Oranjes bij alle mogelijke gelegenheden bejubelde, becommentarieerde hun optreden en lotgevallen voortdurend in het
licht van Gods beschikking (zie p. 797).
Andere vrouwen traden eveneens incidenteel als dichteres bij publieke gebeurtenissen op. Zo becommentarieerde vanaf 1691 Anna Maria Paauw vanuit
Gouda hoogtepunten in de oorlogvoering en het overlijden van zowel Mary
Stuart als Willem iii. Met haar gedicht Europaas-klagt over de oneenigheyd der
kristen vorsten (1693) wilde ze duidelijk vooral ‘literatuur’ produceren en leefde ze zich uit in de overtrokken pompeuze stijl en overdaad aan (mythologische) beeldspraak die weinig begaafde adepten van Vondel en Antonides van
der Goes omarmden. Als deze vrouw, de derde echtgenote van de dichter-schil-

der Christoffel Pierson, dezelfde was op wie Lescailje in 1677 een lofdichtje
schreef, had ze – zoals blijkt uit dat gedichtje – tevoren al verschillende literaire
genres beoefend, zonder dat daarvan iets was gedrukt. Pas na haar huwelijk in
1690 – waarna het echtpaar zich in Gouda vestigde – werden haar politieke en
sociale gelegenheidsgedichten gepubliceerd. Maar na haar dood lag er ook
nog een volumineus handschrift met ongedrukte poëzie. De berijmde genealogie van het geslacht van haar moeder, die ze in 1700 wel publiceerde, was waarschijnlijk vooral voor die familie bestemd.

Dichters in politieke neer- en opgang
787
D E L I T E R AT U U R VA N C I R C A 1 6 7 0 T O T C I R C A 1 7 0 0

Als een rode draad lopen vooral door deze periode de gedichten die – evenals
de vloed van prozapamfletten en prenten – inspeelden op politieke gebeurtenissen van het moment. In het rampjaar 1672 zetten die ontwikkelingen op
hoogst dramatische wijze in, toen vanaf maart het vijandelijke leger van de
Franse koning Lodewijk xiv, gesteund door dat van de bisschoppen van Munster en Keulen, moordend en plunderend het oosten van de Republiek bezette,
tot voorbij Utrecht. Wel werd in juni door opperbevelhebber De Ruyter in de
zeeslag bij Solebay een landing van de Engelsen verhinderd. De door jicht geplaagde Cornelis de Witt, de broer van de raadpensionaris, vertegenwoordigde tijdens die slag de Staten-Generaal op het hoogste dek van het vlaggenschip,
moeizaam geïnstalleerd in een leunstoel met fluwelen kussens. Maar zijn moed
zou hem niet baten. Razende volksmassa’s keerden zich tegen de Statenregering, die ten val kwam toen Willem iii tot politiek en militair leider van de
benarde Republiek was benoemd. Kort hierna, op 20 juli, werden Johan en
Cornelis de Witt – de laatste valselijk beschuldigd van een complot tegen het
leven van de prins – door het Haagse ‘grauw’ vermoord. Op straat werden hun
lijken gruwelijk verminkt. Nadat De Ruyter het volgende jaar de gecombineerde Engels-Franse vloot tot drie keer toe had verslagen en de Franse opmars tot
staan was gebracht, keerde het tij. Ook vroegere overtuigde staatsgezinden
aanvaardden nu de Oranje-stadhouder als een nieuwe vader des vaderlands.
In de ‘zeeleeuw’ De Ruyter vereerde men vooral de bovennatuurlijke krachten
waarmee deze het land uit de klauwen van de vijand had bevrijd.
Na de Vrede van Nijmegen in 1678 volgden tien jaren zonder oorlog, maar
vanaf 1688 raakte de politiek in een ware stroomversnelling. Want nadat een
sterke beweging binnen het Engelse parlement aan de protestantse echtgenote
van Willem iii – de dochter van de katholieke koning Jacobus ii – de kroon
had aangeboden, stak Willem iii over naar Engeland. Jacobus vluchtte naar
zijn Franse bondgenoot, waarop Willem iii en Mary Stuart samen de Britse
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troon bestegen. Het was het begin van een politieke ontwikkeling die als
Glorious Revolution bekend zou worden. De Republiek raakte op deze wijze
verwikkeld in een nieuwe anti-Franse oorlog, nu onder leiding van Willem iii
en ditmaal in een sterk bondgenootschap met onder anderen de Duitse keizer
en de koning van Spanje. Deze coalitie moest Europa beschermen tegen de
dreiging van het almachtig lijkende Frankrijk.
De moordpartij op de gebroeders De Witt lokte tal van reacties in dichtvorm uit, als losse gedichten en liedjes, grafschriften of onderschriften bij afbeeldingen. Verschillende partijen waren daarbij aan het woord. De verdediging
van de vrijheid van de Republiek kon in de jaren 1672-1673, honderd jaar nadat
de opstand van Hollandse steden tegen het Spaanse gezag daarvoor de weg had
gebaand, ook nu vanuit verschillende hoeken worden bezien. De verdedigers
van het vaderland mochten op ruime dichtpropaganda rekenen, maar de vijandelijke dreiging vroeg eveneens om strenge vermaningen tot morele hervorming.
De verheerlijking van Willem iii beleefde een hoogtepunt bij zijn terugkeer
uit Engeland, toen hij als verdediger van het protestantse geloof en de door Lodewijk xiv bedreigde Nederlandse vrijheid in klinkende zangen werd ingehaald.
De moord op de gebroeders De Witt
In 1686 herinnerde de toen tweeëntwintigjarige Haarlemse Elisabeth Hoofman zich in een gedicht ‘Herdenking aan het rampjaar 1672’ nog heel goed hoe
juist in dat jaar haar jongste broertje werd geboren. Terwijl hij in de wieg lag,
weende de gevallen vrijheid omdat het broederpaar dat haar zetel schraagde,
was neergeslagen. De Haagse lynchpartij was inderdaad een niet uit te wissen
schandvlek en kon, zou men denken, moeilijk door een redelijk mens, hoe antistaatsgezind ook, verdedigd worden. Toch vonden fanatieke Oranjegezinde
pamfletdichters dat de gebroeders De Witt, hoe dan ook, de dood hadden verdiend: ze hadden het vaderland en Oranje verraden. Onder hen was Lambert
van den Bos, die in zijn satirische prozageschrift Reysende Mercurius (1673) en
het vervolg erop, de Spaensche Mercurius (1674), de god Mercurius onder meer
verslag liet doen van de moord, met zeer anti-De Wittse strekking. In de visie
‘straf voor verraad’ werden Hagenaars de zondag na de moord gesterkt door
dominee Simonides, die vanaf de kansel verkondigde dat de moordenaars een
instrument waren geweest van de wrake Gods. Anderen hielden zich op de
vlakte door de gegrondheid van de aanklacht tegen Cornelis de Witt in het
midden te laten en in het lot van de broeders een bewijs te zien van de wisselvalligheid van de Fortuin.
Er waren maar enkelen die zoals Joachim Oudaan – zij het onder de letters
R.D.N. (‘Raedt daer naer’) – onmiddellijk na de gruwelijke gebeurtenis openlijk de onschuld en de edele vaderlandsliefde van de De Witten benadrukten.

Titelprent Ondersoeckt de geesten, ofse van den duyvel syn, of niet van het pamflet Het ondersoeck
der geesten door Jacob de Lambre, mogelijk 1675. Johan en Cornelis de Witt zweven als duivels
boven de Hollandse tuin waarin de Hollandse maagd schreiend alleen achter blijft. Linksonder,
rechts aan een tafel Willem iii met enige dienaren.

Oudaan stelde in zijn pamfletgedicht De laster-kladde der landverraderye op
de heeren magistraten uitgeworpen, afgekeert en neergetreden eerst de blinde
volkswoede tegen de regenten aan de kaak. Daarna herdacht hij in De lasterkladde der landverraderye met bloed begoten, met tranen afgewischt het gruwelijk einde van de twee staatslieden:
Rust grootste Zielen, rust, die ’t aardryk heeft gedragen,
Gy twee kloekmoedigste, twee dapperste, onzer dagen,
Gy paarlen onzer eeuw, in wysheid, moed en trouw!
Hoe straft gy dezen Staat met eeuwig naberouw.

Oudaan was niet alleen een overtuigde bewonderaar van de voormalige raadpensionaris. Hij was ook ooggetuige geweest van het Haagse drama, waarover
hij een verslag opstelde, compleet met gruwelijke details over het afhakken
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van ledematen. Zo vertelde hij ook dat hijzelf de volgende dag ‘de voorste vinger van den Heer Johan de Wit’ had gekocht, ‘voor twee schellingen en een
kannetje oudbier, en drie stuijvers voor de brandewijn, daarze die nagt in had
gelegen’. Meerdere van zulke lichamelijke resten zouden door voor- en tegenstanders van de gebroeders bewaard worden, telkens als symbool van een
staatkundige visie. Op dit ‘doorluchtig Lidt van ’t dierbaar Lijf ’, de vinger van
de hand waarmee De Witt het roer van de staat omklemd had, publiceerde
Oudaan het jaar daarop een gedicht. Een andere ooggetuige schreef zelfs eenentwintig vierregelige versjes op alle stadia van de lijkschending. Naar aanleiding
van het verhaal dat twee ooievaars voor de moord over de plek des onheils gevlogen hadden, dichtte Oudaan nog een ander vers, waarin hij deze ‘kuische
en matige Oojevaars’ aanspoorde om te vluchten nu de hypocriete kerkuil, als
handlanger van de roofvogels, ook hun ondergang zou bewerkstelligen. In 1674
reageerde hij fel op Van den Bos’ hetze tegen de gebroeders De Witt, waarbij hij
geen argument ad personam schuwde. Van den Bos zou een waardeloze broodschrijver zijn, die in 1671 wegens dronkenschap als conrector was ontslagen. In
werkelijkheid lag dat ontslag waarschijnlijk eerder aan Van den Bos’ politieke
opstelling. Ook in zijn vierdelige werk over het krijgs- en staatsbedrijf in de
jaren 1672-1674 (Tooneel des oorlogs, 1675) stelde Van den Bos Cornelis de Witt
opnieuw als onweerlegbaar schuldig voor.
Hoeveel gedichten tot lof van de gebroeders als verdedigers van het vaderland en onschuldige slachtoffers van de ‘moordklauw’ van Nijd en Wraak er
enige tijd later circuleerden, blijkt wel uit de bundel Het swart toneel-gordyn,
opgeschoven voor de heeren gebroederen Cornelis en Johan de Wit, waarin ook
oudere verzen werden opgenomen. De bundel beleefde in 1676 zijn tweede
druk en werd vervolgens nog met twee nieuwe delen uitgebreid. De plaats van
uitgave en naam van de drukker bleven onvermeld. Want ook al werd in deze
gedichten Willem iii zelf niet heel openlijk aangevallen, toch kon zo’n uitgave
gemakkelijk getroffen worden door de sancties op propaganda tegen Oranje.
Vele bijdragen waren anoniem, maar er zaten ook bekende namen bij, zoals
Oudaan en zijn toen nog in Rotterdam wonende geestverwant David van
Hoogstraten, en uit Amsterdam Vondel, Katharina Lescailje, Govert Bidloo en
Thomas Asselijn. ‘Verdient hun trou en deught den name van lantverraders?’
vroeg de oude Vondel in treurnis aan de schutters uit de burgerij (‘verloore
zoonen’) die aan de moord hadden deelgenomen. Van Hoogstraten sprak de
‘verwate moorders, en vervloekte bloetharpyen’ in afschuw toe. Asselijn verzekerde de weduwe van Cornelis de Witt in een troostgedicht dat de ‘helsche
loogengeest’ die de naam van haar man had beklad, wel ter vierschaar komen
zou. Bidloo en Lescailje betoonden groot respect voor de gevelde steunpilaren
van de Hollandse vrijheid. Lescailjes ‘Hollands treurklagt’ (uit 1672), waarin ze de

jonge stadhouder, die ‘onnoz’le Deugd’ aan het roer van de staat, waarschuwde
voor valse vleiers die hem verleidden met kwade raad en daad (zie p. 782), stond
echter niet in de bundel. Haar aansporing aan de prins,
Oranje, zie vry uit uw oogen,
Eer dat het kwaad u vaardig naak.
Gy word, al weet gy ’t niet, bedroogen.
[...]
Ontslaa u van die gruwelpesten
Wier boosheid alles heeft verward
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zal ze veiligheidshalve binnenskamers gehouden hebben.
Voor toneelopvoeringen, een van de beproefde middelen voor het opiniëren van een groot publiek, was in deze periode geen plaats. Tenminste niet in
de Republiek. Hierboven is al vermeld dat in de herfst of winter van 1674 Van
Fornenberghs troep in Stockholm een drama speelde dat onder andere bekend
werd als de Tragoedie van den bloedigen Haeg, ofte Broeder-moort van Jan en
Cornelis de Wit, geschiedt den 20. van Ooghstmaend 1672 binnen ’s Gravenhage
(zie p. 727). Het ongedateerde stuk is vermoedelijk al van 1672. De onbekende
auteur N.V.M. stelde de jonge Willem iii erin voor als een heldhaftige verdediger van het vaderland, die hoopt dat Cornelis de Witt vrijgesproken kan worden van de beschuldiging van landverraad. Deze erkent echter zelf tegenover
zijn broer dat hij via omkoping de prins heeft willen laten vermoorden. Beide
broers worden voorgesteld als opvliegende tirannen, die iedereen die zich tegen hun onbeperkte macht verzet naar de hel willen sturen, waaruit ze aan het
eind zelf als geesten oprijzen. De oproerkraaier ‘Politieck’, die de burgers ophitst tot hun moorddadige actie, is de motor van de gruweldaden. Het commentaar bij de realistische vertoningen versterkte de door het stuk uitgedragen visie dat de gebroeders De Witt met hun staatzucht en landsverraad hun
eigen graf gegraven hadden. Als beschaafde burger wees de auteur uiteraard
de wrede moordzucht van het ongebreidelde volk ten zeerste af, maar hij paste
zich aan bij de verzette bakens. Hij liet het publiek op politiek correcte wijze
huiveren en bood daarnaast nog een vleugje liefdessentiment door een verzonnen minnaar van De Witts dochter in te voeren. Als leestekst had de tragedie succes. Het stuk beleefde – waarschijnlijk snel achter elkaar – verschillende
uitgaven, alle ongedateerd, met onderling iets afwijkende titels en fictieve
drukkersadressen. In 1699 kwam het nog eens in Amsterdam op de markt, nu
wel met een bekende drukkersnaam. In één uitgave vormde de tekst het vervolg van een spel van ene V.P.A. over het lot van een jongeman – zoon van een
lid van de Hoge Raad – die in juni 1672 een aanslag op Johan de Witt had ge-
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pleegd en ruim een week later daarvoor was geëxecuteerd: de Bloedigen
Haegh, of ’t Godsaligh af-sterven van Jacob de Graef, de jonge. Mede door een
pamflet van dominee Simonides was de jonge De Graef in de geest van de haters van het regentenregime uitgegroeid tot een soort heilige, en zo werd hij
ook in dit stuk voorgesteld.
Was het blijkbaar succesvolle bespelen van de publieke opinie door de auteur
van Tragoedie van den bloedigen Haeg mede een reden voor Joachim Oudaan
om in 1673 eveneens in toneelvorm een andere visie op de gebeurtenissen te
geven? In de Haagsche broeder-moord, of Dolle blydschap (zie p. 582) stelde hij
door middel van vele redeneringen in lange dialogen de gebroeders juist voor
als onschuldige slachtoffers van een orangistisch complot, waarbij Haagse
predikanten ingeschakeld waren om het volk vanaf de kansel op te ruien. Al
deze valse tegenstanders voerde hij onder hun eigen naam op. Oudaan vond
het terecht niet opportuun om zijn stuk, waarin Willem iii nu wel betrokkenheid bij de broedermoord werd verweten, te publiceren. Evenals de drukken
van Tragoedie van den bloedigen Haeg kan de tekst-in-handschrift echter wel
als leestekst een rol hebben gespeeld bij de politieke meningsvorming. In de
komende jaren werd Oudaans oordeel over de prins positiever. Hij zou in 1678
de vrede toejuichen, en tien jaar later ook weer in poëzie zijn vreugde uitspreken over de politieke omwenteling in Engeland, toen Willem iii daar het land
had verlost van ‘Roomens gewetens-dwang’. Nog op zijn sterfbed gaf Oudaan
de opdracht zijn toneeltekst te vernietigen en toen het spel later in 1712 toch
werd uitgegeven, gebeurde dat zonder auteursnaam en met een gefingeerd
drukkersadres.
Het vaderland gered
Anders dan zijn vriend Oudaan had Antonides van der Goes geen stelling
genomen inzake de Haagse gruwelen. Maar wel richtte hij zich, voordat in de
benarde oorlogssituatie verlichting kwam, tot Oudaan in zijn pamfletgedicht
Oorspronk van ’slands ongevallen (1673), met een aansporing om het stamhuis
van de Oranjes trouw te blijven. De oorsprong van de ellende waarin het vaderland was gestort, lag volgens hem bij de verbasterde ‘tuimelgeest’, die als
een gruwelijk monster
De tael van Neêrland schopt, en dringt ’er Vrankryk in
Met haeren bastertspraek en dartele manieren.
Ontaerden wy met recht van d’oude Batavieren?

De Republiek had zich de slaaf laten maken van de verdorven ‘Fransche Circe’,
die de vaderlandse taal en cultuur had gecorrumpeerd, en hierdoor was men

machteloos geworden tegen het militaire geweld van deze uitheemse dwingeland! Met zijn oproep om de verfransing van de taal en de inburgering van
Franse zeden terug te draaien, als voorwaarde voor het verjagen van het Franse
leger, stond Antonides niet alleen. Hij kon bij de puristische Oudaan een welwillend oor voor zijn onvrede verwachten.
De oorlogskansen begonnen ten goede te keren toen men in juni en augustus
1673 kon juichen over de ‘zeetriomfen’ waarmee de Frans-Engelse dreiging ter
zee werd overwonnen. Antonides bezong nu De Ruyter, maar ook de Hollandse bevelhebber Cornelis Tromp; hetzelfde deden andere Amsterdammers als
Six van Chandelier, Katharina Lescailje, Cornelia van der Veer en Thomas
Arents. Het nationaal bewustzijn had eindelijk weer een stroomstoot gekregen,
zodat Six van Chandelier de Nederlanders kon toeroepen:

De dichtende stuurlui stonden trouwens niet allemaal aan wal. Het hele verloop
van de zeeoorlog – van overwinningen tot de dood van diverse bevelhebbers –
werd in gedichten en liedjes door een zekere Ocke Jeyes Coopman becommentarieerd in Zee-Clio, of gedichten in ’s lands vloot gemaeckt in de jaren
1672, en 1673. Dit bundeltje verscheen in 1673 in Amsterdam. De zeevarende
Coopman pronkte graag met zijn mythologische kennis en koesterde de ambitie om in een rij van strijdende dichters-ooggetuigen als ‘Zeepoëet’ erkend
te worden. Dat ook hij Antonides zeer bewonderde, blijkt uit zijn welkomstvers voor dit ‘puik der heldendichters’, die met zijn vriend en mecenas Dirk
Buysero een bezoek had gebracht aan Coopmans schip. De zeedichter treurde
natuurlijk ook mee om de dood van De Ruyter, die in 1677 bij Syracuse viel in
een gevecht met de Franse vloot. Deze held werd als nobele strijder voor het
vaderland in eensgezindheid door de rouwende dichters herdacht in de verzameling Lijck-reeden, eer-dichten, en graf-schriften. Coopmans lange gedicht
‘Gedachtenis’ zat daar ook in.
Inmiddels had in 1674 de vrede met Engeland aanleiding gegeven tot nieuwe
vreugde, zoals Lescailje psalmeerde:
Nu zingt mijn Zangheldin, hoe goed
En lieflyk is ’t altyd bevonden,
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O saad des Bataviers, die voor ’t gemeine best,
Den bouw van uwen staat, met krygsbloed hadt gevest,
Vergeet uw God, noch eer, noch oude vryheit niet,
Spaar goed, noch bloed ter weer, herstelt uw oud gebied.
De selve God, die u, door groote wonderwerken,
Ter zee, met heil, bekroont, zal u, te land, versterken.

793

Dat broeders niet elkander wonden,
Noch met hun eigen dierbaar bloed
Het kleed van Eendracht meêr bevlekken.

Maar met Frankrijk kwam het maar niet tot een verdrag. Pas in 1678 konden
trouwe vaderlandse dichters de uiteindelijke vrede (van Nijmegen) bezingen,
terwijl deze op de Amsterdamse Schouwburg eveneens werd gemarkeerd door
een spektakel-vredesspel van Govert Bidloo.
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Propaganda tegen en voor Oranje
Intussen hadden de meeste staatsgezinden zich wel neergelegd bij het verzetten van de politieke bakens nu Oranje was teruggekeerd. Maar lang niet iedereen, zeker ook omdat de stadhouder door autoritair en zelfgericht optreden
nogal eens in confict kwam met stadsbesturen, met name dat van Amsterdam.
Het Nil-zinnespel Tieranny van Eigenbaat in het eiland van Vrijekeur kon na
de publicatie in begin 1679 dan ook gemakkelijk herkend worden als antistadhouderlijke propaganda. Na de opvoering in januari 1680, onder auspiciën
van Nil, lijkt de stadsregering wat overvallen geweest te zijn door de ‘sleutels’
die toen waarschijnlijk algauw op het stuk verschenen en opgezet waren als
een ‘Who is who?’. Dat het voorlopig bij die ene opvoering bleef, heeft mogelijk
te maken met de vrees voor publieke commotie, die de magistraat wilde vermijden. Na de dood van Willem iii zou het stuk opnieuw gedrukt en opgevoerd
worden. Er verscheen zelfs een vervolg op.
Niet alleen een allegorisch spel vroeg om interpretatie, dat deed ook de fabel.
De Leidse lakenfabrikant Pieter de la Court, die in zijn polemische antiorangistische geschrift Interest van Holland (1662) de republikeinse politiek van de
‘ware vrijheid’ vurig had verdedigd, bleef ook na 1672 overtuigd van de rampen die een eenhoofdige regering met zich meebracht. Om zijn lezers daarvan
opnieuw te overtuigen greep hij nu naar dit andere middel tot belering in verhulde vorm. Kort na zijn dood in 1685 verscheen een fraaie uitgave van zijn
Sinryke fabulen, verklaart en toegepast tot alderley zeede-lessen, dienstig om
waargenomen te werden in het menschelijke en burgerlijke leeven. De emblemata-achtige bundel bevatte een honderdtal prozaverhalen met van motto’s
voorziene plaatjes, waarvan de moraal uitvoerig werd toegelicht. Deze was
steeds toegespitst op politieke didactiek over de beste, namelijk republikeinse
staatsvorm, die vrijheid van religie en handel waarborgde. Een principiële
karakterisering van de geschiedenis van het stadhouderschap als een opeenvolging van dwingelandijen, waarin ook een recente poging van Willem iii
om Amsterdam zijn wil op te leggen aan de kaak werd gesteld, was in 1687 te
vinden in het pamfletgedicht Hollands koors. De literair niet onbedreven staats-

Hoe heerlyk blinkt de Majesteit
Des waaren Godsdienst! Nu zijn degen
De vryheid dekt, en met beleid
’s Volks rechten, tegens dwang, durft weegen!

zo dichtte Bidloo in Op het vertrek van haare Koninglyke hoogheid Princesse
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gezinde auteur – die wel niet echt Lieven van Waarmond zal hebben geheten –
bestemde zijn werkstuk voor ‘den Vryheidt en Vaderlandt lievende leser’. Het
Hof van Holland liet dit uitgesproken antistadhouderlijke geschrift in beslag
nemen, zonder dat de naam van de auteur werd ontdekt. Voor de Rotterdamse
boekhandelaar Paulus Boekenes, bij wie een voorraadje was ontdekt, had de
verkoop van dit pamflet wel onaangename gevolgen: hij werd na zijn arrestatie
flink beboet, en zijn vrouw baarde van de spanning een dood kind.
Intussen kwamen verschillende gebeurtenissen de positie van Willem iii
verstevigen. Eerst was in 1677 door zijn huwelijk met Mary, de nicht van de
toen regerende Engelse koning Karel ii, de oude band tussen de Oranjes en de
Stuarts weer aangehaald. De intrekking van het Edict van Nantes, dat sinds
1598 in Frankrijk aan de protestanten bepaalde rechten gaf, en de Engelse
troonopvolging door Mary’s vader, de openlijk katholieke Jacobus – beide in
1685 – betekenden volgens velen opnieuw een reële bedreiging voor de Republiek. De nieuwe Engelse koning steunde namelijk zowel de katholieken als de
expansiedrang van Frankrijk. Opnieuw kon de stadhouder zich opwerpen als
een sterk militair leider, degene die de godsdienst en vrijheid van de protestanten kon verdedigen. Door zijn machtsovername in Engeland en zijn leiderschap van een Europese coalitie tegen Lodewijk xiv werd zijn aanzien sterk
verhoogd. Dit werd uitgedragen door penningen, prachtige prenten – met name van de kunstenaar Romein de Hooghe – en natuurlijk vele verzen. Beelden
en gedichten, de geëigende vormen voor heldenlof, maakten deel uit van de
propaganda die Willem iii nodig had. Weliswaar lijken de merendeels hol galmende lofzangen niet op enigerlei wijze door de regering ‘besteld’ te zijn,
maar waarschijnlijk wel door drukkers, die kennelijk konden rekenen op een
ruim afzetgebied. Vaak ook zullen de auteurs zelf het initiatief genomen hebben: wie wilde immers niet behoren tot de dichters over zulke hoge stof?
Het vertrek van Willem iii en wat later dat van Mary, de kroning van het
vorstelijk paar en de oorlogshandelingen van de koning-stadhouder waren evenzovele gelegenheden tot Oranjepromotie. De Hollandse schepen die op 1 november 1688 overstaken naar Engeland, hadden in hun vlaggen de leuze ‘Pour la
Réligion et la Liberté’ gevoerd. Deze legitimatie van de machtsovername kwam
ook steeds terug in poëzie.

De overtocht naar Engeland van Willem iii en de daaropvolgende gebeurtenissen in Londen.
Propagandaprent door Romein de Hooghe, 1689.

van Oranje naar Engeland, en Lescailje zag Willem voor vrijheid en geloof de
standaard in Engeland planten als
De Hoop van Sion, en de Zweep der Dwinglandy,
Den Schrik des Rykstyrans en Vrankryks Roofharpy,
Die zich reeds blind zien aan de Heilzon van Oranje.

In het jaar van de kroning, 1689, publiceerde zowel het Amsterdamse schouwburghoofd Joan Pluimer als de – waarschijnlijk Haagse – predikantenweduwe
Elisabeth van den Heuvel zelfs een bundeltje met hele reeksen van Oranjelof.
Pluimer paste zich bij de gangbare visie op de Engelse omwenteling aan door
zich te vermeien in voorstellingen van Oranje als ’s hemels wreker en in enkele
herinneringen aan Mozes (Gedichten, op en aan den prinse van Oranje, tegen-

Ik zing het Wonderwerk des Hemels, door Oranje
Manmoedig uitgevoert in ’t wydvermaard Britanje
Ter eendragt van Europe. Een machtig Wonderwerk,
Waaraan de welvaart hing der Engelandsche Kerk.

Ook voor Rabus was de Glorious Revolution een gevolg van Gods ingrijpen. In
deze jaren betoonde hij zich tot in verjaardagsverzen toe een ware fan van de
koning-stadhouder. Deze liet begin januari 1691 aan alle dichters die zijn Engelse
avontuur hadden toegejuicht, een gouden penning uitreiken. Rabus en Pluimer hoorden in elk geval bij de begunstigden, en ook Van den Heuvel, die haar
bundel speciaal opdroeg aan het Nederlands-Engelse vorstenpaar, zal wel zo
beloond zijn. Zo was het altijd gegaan. Dichters gaven in hun eerbewijzen wel
een visie weer die ze in principe van algemeen belang achtten, maar ze wilden
daarvoor ook best gecompenseerd worden in de vorm van maatschappelijk
aanzien, protectie of een waardevol geschenk. Deze blijken van erkentelijkheid konden ook weer dienen als een stimulans voor volgende aanhankelijkheidsblijken.
Naar aanleiding van nieuwe wrijving tussen Amsterdam en de stadhouder
bood Thomas Arents in 1690 nog een tegenwicht tegen de Oranjeverering
door in een aan Vondels Roskam herinnerend hekeldicht te protesteren tegen
de slavernij die Willem iii door zijn eigenmachtige gedrag aan de stadsregering
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woordig koning van Engelandt, etc. sedert zijn vertrek uit Holland, etc.). Van
den Heuvel, die zich in Den Haag manifesteerde als christelijk dichteres in de
kring van de dichter-predikant Vollenhove, sloeg in haar bundel Vorstelyke
eertrap voortdurend bijbelse snaren aan. Dit was gebruikelijk voor vrouwen
die zich, zoals zij, naast religieuze poëzie ook aan wereldse onderwerpen waagden. Dol op anagrammen zette ze haar eigen naam onder andere om tot ‘Belust na de lieve Haven’. Het was duidelijk dat die haven voor haar in ‘heaven’
lag. Trouwer propagandist voor hun zaak konden de Oranjes zich niet wensen.
Van den Heuvel opende de Vorstelyke eertrap met een groot aantal gedichten die
ze al vanaf 1660 geschreven had voor verschillende leden van het Oranjehuis,
dat zij onverbrekelijk met God verbonden zag.
Hoezeer ook in de sterk antikatholieke kring om Oudaan de vreugde over
de overwinning van het protestantisme de bezwaren tegen het autocratische
optreden van de stadhouder overstemde, bleek in 1689 uit de heldenzang Verlost
Britanje van Pieter Rabus. Deze bewonderaar van Vondel (zie p. 758) was inmiddels in Rotterdam notaris en schoolmeester geworden. Variërend op de aanhef van de Verovering van Grol, Vondels oude heldenzang op Frederik Hendrik,
verkondigde hij nu:
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oplegde. De meeste andere dichters – ook de Amsterdammers – lieten echter
de huik naar de meest krachtig waaiende wind hangen. Toen Willem iii eind
januari 1691 terugkeerde uit Engeland, om enkele dagen later, op 5 februari, een
triomfantelijke intocht in Den Haag te maken, werkte de Oranjepropaganda
op volle toeren. Govert Bidloo, die inmiddels een medische carrière in Den
Haag was begonnen, was hier de master of ceremonies. Hij was degene die
’s morgens in de Franse kerk (in de Hofkapel) een Latijnse Zeegegroet uitsprak, gevolgd door een lofdicht, twee teksten die beide ook in Nederlandse
vertaling werden gedrukt. En samen met de graveur Romein de Hooghe – door
wie hij nog niet zo lang tevoren als directeur van de Amsterdamse Schouw burg op de hak was genomen – was hij verantwoordelijk voor de inscripties en
mythologisch-allegorische voorstellingen op twee majestueuze triomfbogen
die de stoet passeerde. Twee jaar eerder had De Hooghe Bidloos beschrijving
van de Haagse feestelijkheden naar aanleiding van de Engelse kroning geïllustreerd, en ook de triumphalia van de intocht, door Bidloo beschreven, werden
in een fraaie uitgave met prenten van De Hooghe vereeuwigd. In 1691 klonk de
Oranjelof in welkomst-, triomf- en vreugdezangen allerwegen. Onder de bekendere namen waren natuurlijk de Haagse dichter-predikant Vollenhove, de
Haags-Rotterdamse Dirk Buysero, de Rotterdammer Rabus en de Amsterdammers Pluimer, Van Hoogstraten en Lescailje. Ze waren nu in het gezelschap
van auteurs die aan het begin van hun literaire carrière stonden, zoals in Den
Haag Coenraad Droste en in Utrecht François Halma en Lucas Rotgans. Naar
wat Willem vond van de tekst van al die hooggestemde verzen – als hij ze al
voorgelezen kreeg – kan men slechts raden. Constantijn Huygens junior, die
zijn vader was opgevolgd als ’s prinsen secretaris, tekende in 1690 – toen hij
nog met Willem iii in Engeland was – in zijn Journaal aan: ‘Savonts lachte de
Coning met de versen, die Buyseroo weder op hem gemaeckt hadde.’
Het aantal pamfletgedichten dat bij de intocht van Willem iii verscheen,
zonk echter in het niet bij de enorme hoeveelheid lijk- en grafdichten waarin
in 1695 de dood van zijn echtgenote koningin Mary werd betreurd. Onder titels
als Treur-galm, Lyk-cypres, Lijck-traanen, Tranen-vloed enzovoort herdacht
men haar als medeverdedigster van het protestantisme. In de grote stroom
van rouwgedichten waren er relatief veel van vrouwen: behalve van een viertal
onbekenden ook van Van den Heuvel, Lescailje en Anna Maria Paauw. Een
goed deel van al die gedichten, onder anderen van Vollenhove, Rabus, Rotgans, Moonen, Buyseroo en Paauw, werd in 1695 opgenomen in twee volumineuze Haagse bundels (Nederlands rouklagten). Andere gedenkwaardige gebeurtenissen, zoals de Vrede van Rijswijk in 1697 en uiteraard de dood van
Willem iii in 1702 werden eveneens bezongen, en ook voor deze gedichten kon
men waarschijnlijk op beloning rekenen. In elk geval kreeg Moonen voor zijn

Ontspanningsliteratuur voor de zinnen. Van literair amusement tot
uitdagend libertinisme
De markt voor een gevarieerde ontspanningsliteratuur in de eigen taal en van
eigen herkomst bleef in de Republiek tijdens deze periode gestadig groeien. In
contrast met de door de Schouwburg en de elite van Nil gestimuleerde beschavingsprocessen en de radicalisering van de religieuze schriftuur manifesteerden zich in de recreatieve boekensector steeds ongeremdere uitingen van
erotiek en seks. Vooral in de roman gebeurde dat behoorlijk uitdagend in een
confronterende ‘realistische’ Nederlandse setting. Ook de liedboeken waren
niet zelden kluchtig en ruig, maar in tegenstelling tot vele romanschrijvers
bleven hun dichters of samenstellers nog vaak voor een ondeugend allusieve,
galant-erotische pastorale toonzetting kiezen. In zeker één geval werden de
apert zinnelijke aspiraties vertolkt met opvallend veel literair vernuft: Jan
Luykens Duytse lier. Met wulpsheid heeft de erotiek van dit liedboek niets te
maken, zoals de ernstige momenten in deze bundel evenmin de neerslag zijn
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Lyktraenen bij de dood van Mary en zijn gedicht op de dood van de koningstadhouder een substantiële geldsom en vergoeding van de drukkosten.
Voor een ambitieus dichter lag er natuurlijk al lang de uitdaging om over de
nieuwe Oranjeheld een echt epos te schrijven. Dit moest dan in de mythologisch-verbeeldende, verhalende opzet van Vergilius en Tasso, die inmiddels in
Frankrijk door Boileau in zijn Art poétique (1674) theoretisch was bijgeschaafd.
Vondel had in de daartoe geëigende Parnassustaal de wapenfeiten van Frederik Hendrik, en Lambertus van den Bos die van Maurits bezongen. Nu volgde
Lucas Rotgans hun spoor en maakte zich aan het eind van de eeuw op deze
wijze los uit de verpletterende lawine van gelegenheidgedichten die zich soms
wel aankondigden als ‘heldendicht’, maar die als triomfzang niet veel verder
reikten dan het bezongen moment. In 1698 verschenen in Utrecht, bij François
Halma, de eerste vier boeken van zijn Wilhem de derde, twee jaar later gevolgd
door nog eens vier. Begonnen met de oversteek van Willem iii naar Engeland
om met Mary te trouwen, resulteerde de evocatie van Willems strijd tegen de
onderdrukkers van het protestantisme en de vrijheid in een beeld van een door
God uitverkoren deugdheld. Het laatste boek eindigde met het ‘heilzaam vreêverbond’ van Rijswijk in 1697, dat overigens in werkelijkheid geen definitieve
overwinning had betekend. Rotgans’ epos werd ingeleid door lovende drempeldichten van onder anderen de predikant-dichters Vollenhove – door Rotgans
hogelijk bewonderd – en Moonen en van bekende classici als Joan van Broekhuizen en de Utrechtse hoogleraar Petrus Burmannus senior.

van een morele bezinning waarbij – zoals in de literatuurgeschiedenis wel is
geopperd – de dichter aan zijn oorspronkelijk libertijnsere opzet wijzigingen
zou hebben aangebracht.
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‘Daar heerst de min’. Jan Luykens Duytse lier
De liedboeken – verzamelingen en/of auteursbundels – die rond 1670 het uitgaansleven en de vrijersmarkt bevoorraadden, richtten zich bij voorkeur nog
steeds tot lokale of regionale gemeenschappen, zoals bijvoorbeeld de Leytse
Cupido, de Haegsche coeckoeck, het Haerlems minne-duyfje, het Haerlems
leeuwerckje, het Nieuwe Hoornse speel-werck, het Enchuyser lied-boexken of
Den Gelderschen playsier-hof. Ook de in 1671 uitgekomen Duytse lier, het debuut van een tweeëntwintigjarige, tot kunstschilder opgeleide Amsterdamse
schoolmeesterszoon, lijkt op vele manieren verbonden met een plaatselijke
gebruikersgroep. Toch verschilt het boekje in menig opzicht van deze voornamelijk commercieel bedoelde producten.
Luykens bundel presenteert zich duidelijk als een erotische liedverzameling
voor de vrijende jeugd: dartel, vol gekwinkeleer en levenslust. Maar even opvallend zijn de dichterlijke pretenties en de raakpunten met de literaire en artistieke kringen waarin de dichter verkeerde en de zinspelingen op de eigen
amoureuze situatie. Het boekje getuigt van veel literaire cultuur en debutantenlef; het was allerminst een serieproduct voor het volk. Al vier jaar eerder
(1667) had de jonge Luyken zich in dicht gemanifesteerd als een bewonderaar
van ‘den geestrijcken poëet’ Karel Verlove, die onder meer tot de kring van Jan
Zoet behoorde (zie p.578). Toen koesterde hij, bij het beëindigen van de Tweede
Engelse Oorlog, plannen om zich in het spoor van Antonides aan een heldendicht te wagen. Maar hij zou – in stijl! – bij de liefde blijven.
De neutrale titel – ‘Duitse lier’ is wellicht gewoon een synoniem voor draailier – krijgt in het frontispiece van de bij gelegenheid eveneens dichtende kunstenaar Michiel Coomans iii, een gemeenschappelijke vriend van Luyken
en Antonides van der Goes, een uitgesproken erotische setting: het muziekinstrument bevindt zich pro phallo op de schoot van een geile sater; bij hem
poseren twee halfnaakte vrouwen en een derde danst met in de hand een tamboerijn. De dichter bezingt – vrijmoedig – de liefde in een overwegend pastoraal-anakreontische sfeer. Hij plaatst zich daarbij binnen de traditie van de
vroegzeventiende-eeuwse met liederen gestoffeerde liefdesembleembundels
(zie p. 193). De liederen – op bekende melodieën – groepeert hij rond negen
emblemen waarmee zij telkens – de ene keer al duidelijker dan de andere – een
thematische eenheid vormen. Op hun beurt bieden deze ‘verdelingen’ een min
of meer samenhangend discours. Dat komt neer op een beamend bezingen
van de liefde zoals die alleen ten volle in het huwelijk tot uiting kan komen.
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Dat perspectief was in het genre bijvoorbeeld ook al in de bundel van Vaenius
zichtbaar. Overigens: de koperplaten van Duytse lier waren al een halve eeuw
eerder gebruikt in een Vaenius-bloemlezing van Blaeu (1618). Luyken voorzag
ze van nieuwe motto’s en bijschriften in de vorm van een gedicht (meestal) of
lied, waarin de duiding – los van Vaenius – haar eigen weg gaat. Eveneens tot die
traditie behoort de opdracht aan de meisjes en het vergankelijkheidskarakter
van het slot: een embleem over een ijdele liefdesdroom dat eindigt met een ‘Air’,
dat in de literatuurgeschiedenis een verbaal icoon van de Nederlandse vanitascultuur is geworden:
Droom is ’t leven, anders niet;
’t Glijt voorby gelijk een vliet,
Die langs steyle boorden schiet,
Zonder ooyt te keeren.
d’ Arme mensch vergaapt zijn tijt,
Aan het schoon der ydelheyd,
Maar een schaduw die hem vlijt
Droevig! wie kan’t weeren?
d’ Oude grijse blijft een kind,
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Titelprent van de Duytse
lier van Jan Luyken, 1671.
Deze eerste druk verscheen
apart bij twee uitgevers,
Jacobus Wagenaar en
Adriaan Veenendaal. Op
deze manier waren de
investeringskosten en het
risico eigen aan een debuut
gedeeld.

Altijd slaap’rig, altijd blind;
Dag en uure
Waart*, en duure,
Word verguygelt* in de wind,
Daar me* glijt het leven heen,
’t Huys van vel, en vlees, en been,
Slaat aan ’t kraaken,
d’Oogen waaken,
Met de dood in duysterheen.
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*waardevol
*verspild
*Daarmee

Waar zulke afsluitteksten in dit soort literatuur meestal zijn opgevat als een
argument voor het carpe diem, ontbreekt deze dimensie bij Luyken. Leven en
liefde zijn voorbijgaand, een reden te meer om de ijdele aspecten ervan te mijden.
Zoals zo veel teksten uit de bundel trekt ook ‘Air’ de aandacht naar de sterk
literaire inbedding van het debuut: hier is een dichter aan het werk die zijn auteurs kent. Het horatiaanse beeld van de voorbijschietende vliet is bijvoorbeeld aan Vondels ‘Vertroostinge aan Vossius’ ontleend. De Duytse lier bevat
tal van zulke reminiscenties aan Vondel, maar ook aan Hooft, Bredero, Jan van
der Veen en aan blijkbaar in Luykens kring bekende vertelstoffen en romanhelden die in een aantal verhalende liederen – soms vol gruwel en avontuur –
aan bod komen. Vanwaar komen deze Radulf, Dooraltus, Leliana, Gullamilde?
Waarvandaan de wrede vaders? Zijn dat oorspronkelijke scheppingen van
Luyken? Of delen dichter en zangers hier hun gemeenschappelijke lectuur in
de trant van Baltes Boekholts De wonderlijke vryagien (zie p. 633)?
Een wat concreter zicht op de literaire omgeving van de bundel gunt ons de
tiende ‘verdeling’, die – zonder embleem – niet meer tot de eigenlijke opzet behoort. Ze is kennelijk met het oog op de omvang van het boekje op het laatste
ogenblik toegevoegd en bevat een heterogene groep gedichten en liederen die
Luyken nog in portefeuille had: een bewerking van Horatius’ lof op het landleven, twee amoureuze dichtverhalen en een aantal gelegenheidsgedichten,
onder meer een portretdicht op een buurmeisje en een verjaardagsvers voor
zijn boezemvriend, de schilder Nicolaas de Vree. Diens huwelijksfeest had
Luyken eveneens met zangen opgeluisterd, teksten die hij bovendien in de
vierde verdeling van zijn bundel – over de liefde als kracht die de hele schepping in stand houdt – had opgenomen. Een afscheidsvers aan de naar zijn vaderland terugkerende Pruis Joan Rozendaal, een dichtende ‘spits-broeder’,
wekt sterk het vermoeden dat Luyken contacten had met het Duitse dichtgenootschap van Amsterdam (zie p. 880). De herwerking van het lofdicht op
Verlove is niet het enige vers dat verwijst naar de poëtenherberg van Jan Zoet.
Het antwoorddicht ‘Op een vraag welke de beste kunst zy’ – antwoord: de

Het singen,
’t Springen,
’t Fluyten
’t Tuyten,
En ’t swieren
Gieren
Dat
In de
Linde,
Leefde,
Sweefde,
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(coornhertiaanse) ‘Wel-levens kunst’ – doet denken aan de prijsvragen die in
deze kring werden uitgeschreven. Het is niet zeker of Luyken er een habitué
was; de groep rond Zoet lijkt in 1667 te zijn uiteengevallen, maar met een aantal leden was hij bevriend (Verlove, De Vree) of goed bekend (Rixtel). Het gedicht ‘Aan N.N.’ lijkt dan weer bedoeld voor Antonides van der Goes, die – net
voor hij de facto gebrouilleerd raakte met Nil – in Nil-achtige beeldspraak
wordt aangezet verder de Parnassusberg van de onsterfelijkheid te beklimmen. Of moet men de toch wat vermanende toon van dit vers, gericht tot dé
ster van de toenmalige Amsterdamse literatuur, voor een jonge debutant onwaarschijnlijk achten? Voor de toeschrijving pleit in elk geval de opdracht
waarin de dichter zijn Duytse lier aan Antonides, zijn leeftijdsgenoot én vrijgezel, aanreikt en waarin hij zich – gebruikmakend van de oude topos van het
liefdespaar Mars en Venus – als minnezanger aan de heldendichter aanbiedt:
mocht een zangeres – en met haar bedoelt Luyken zijn eigen geliefde Maria de
Ouden – deze liederen voor hem zingen, dan zou de epicus daarvoor beslist de
krijgstrompet versmaden. Blijkt hieruit vertrouwelijkheid of ging het gewoon
om bewondering?
Het slotdicht van de toegevoegde laatste verdeling sluit dan als een apotheose weer aan bij de liefdesemblemen. Bij wijze van een blason (zie p. 197)
wordt in het lied ‘Schoonheyd is bekoorelijk’ het lichaam van de geliefde zinnelijk afgetast; deze Argivina of meisje uit Argos, de stad van Hera, de godin van
het huwelijk, is de Venus van de dichter. Dit slotakkoord vertolkt nog eens de
grondtendens van de bundel: de ware geliefde is een bruid. Via pastorale en allegorische naamgevingen en allerlei zinspelingen is deze geliefde in zeer veel liederen aanwezig. Duytse lier verraadt op deze wijze zijn autobiografische karakter. En dat niet zo verhuld dat het niet gewettigd zou zijn in de geliefde met de
verrukkelijke zangstem de vrouw te herkennen met wie Luyken enkele maanden na de verschijning van de bundel is getrouwd, Maria de Ouden:

Was nu stil, en sat
Te luysteren;
’t Fluyst’ren
Van de blaan ging sacht.
O Goôn
Zo schoon
Een Zang
Haar dwang
Heeft my verkracht.
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Romans
Voor een breder en minder literair onderlegd publiek dan waarop de jonge
Luyken mikte, waren de vele fictionele prozavertellingen bedoeld, die door
huidige onderzoekers alle onder de noemer ‘roman’ worden geschaard. Hun
aantal nam in deze tijd aanmerkelijk toe: tussen 1670 en 1700 verschenen er wel
een kleine 170 nieuwe teksten, waarvan bijna de helft van eigen bodem was.
Daarnaast verschenen er ook veel Franstalige romans in de Republiek.
Tegelijk groeide onder auteurs de behoefte om het eigen karakter van dit
prozagenre te benadrukken. Dat lag allereerst aan het ongebonden karakter
ervan. Waar ambitieuze toneelschrijvers en dichters zich moesten houden aan
classicistische regels die een evenwichtige vorm en beschaafde, opbouwende
inhoud waarborgden, hadden auteurs van romans en novellen in principe een
veel grotere vrijheid. Zij hoefden zich in elk geval niet te bekommeren om metrum en rijm. Maar daardoor was verhalend fictioneel proza in literair opzicht
een weinig geacht buitenbeentje. In de klassieke oudheid werd in feite alleen
poëzie als literaire kunstvorm erkend, en zo waren ook in de renaissance nooit
poëticale beschouwingen aan romans gewijd. Hun geringe aanzien was al eerder versterkt door de weerzin van weldenkenden tegen de ongeloofwaardige,
fantastische vertellingen in oude volksboeken en Amadisromans. Bovendien
kreeg de gekunstelde stijl van de heroïsch-galante romans en novellen – meestal
van Franse bodem, al of niet vertaald – die in de vorige decennia op de markt
gekomen waren, nu ook zijn deel van de kritiek. Daar kwamen van rationalistische en calvinistische zijde nog bezwaren tegen het verzonnen karakter bij.
Vandaar de toename van de al wat oudere tendens om in voorredes of de titel
het waarheidsgehalte van het verhaal te benadrukken en zich zo met ‘echt gebeurde’ geschiedenissen te onderscheiden van de vroegere verdichting.
De oude Franse heroïsch-galante romans verloren langzamerhand hun populariteit. Meer geliefd werden nu geschiedenissen die zich – hoewel verzonnen – presenteerden als memoires en biografieën, evenals schijnbaar authentieke
verhalen over privélevens van al of niet bekende personen, liefst met een pikant
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tintje. Vanaf de jaren tachtig werden bijvoorbeeld erotische schandaalverhalen die aan het Franse hof speelden, graag gelezen. Heel goed in de markt lagen
de zogenaamde picareske romans (schelmenromans) van Spaanse oorsprong,
waarin een niet erg deugdzame jongeman van onduidelijke komaf zijn avontuurlijke levensverhaal vertelt als een overlevingsstrijd in een maatschappij die
hem steeds een loer draait. Bredero had zich voor zijn Spaanschen Brabander,
die in deze periode nog enkele malen op de Schouwburg werd opgevoerd, indertijd op de beroemde schelmenroman Lazarillo de Tormes geïnspireerd. In
het algemeen lijken vanaf de jaren tachtig vooral kluchtige, satirische en erotische werken het goed te hebben gedaan.
De smaak voor ‘realistische’ fictie had directe gevolgen voor de nieuwe eigen productie van fictioneel verhalend proza. Die varieerde van (nog steeds)
heroïsch-galante tot vooral picareske en satirische, maar ook andersoortige
romans, reisverhalen, kluchtboeken en diverse tussenvormen. In het satirische genre bleef bijvoorbeeld Sweerts’ De tien vermakelikheden des houwelyks
– na enkele jaren beleefde het boek in 1683 al een achtste druk – tot ver in de
achttiende eeuw opvallend populair. Sweerts vertelt hierin onder het pseudoniem Hippolytus de Vrye op weinig idealiserende wijze over de perikelen die
een echtgenoot en vader van een Hollands burgergezin op zijn huwelijkspad
overkomen. Steeds vaker koos men nu voor een chronologisch verteld verhaal
in eenvoudiger schrijftrant, dat bestond uit een aaneenrijging van avonturen
en anekdoten, de zogenoemde saucijzenstructuur. Meestal speelde zo’n geschiedenis zich af in een heel recent verleden van de Republiek. Onder invloed
van de Spaanse schelmenroman werden de hoofdpersonen – al of niet als ikverteller optredend – herkenbare, gewone mensen uit een welomschreven stedelijk milieu met een realistische couleur locale. Ze waren meestal niet meer
van adel, maar kwamen uit gewone burgermilieus of de daaronder liggende
klassen. Ze werden minder gedreven door idealen van deugd, liefde en trouw
dan door praktische drang tot zelfbehoud, en in het verslag van hun avonturen kwamen hun negatieve eigenschappen naar voren, zoals opportunisme,
hebzucht, huichelarij, list en bedrog. Ook spraken ze meestal in een eenvoudige, natuurlijke taal, heel anders dan in de vroegere romans, waarvan de stijl en
passant nogal eens geparodieerd werd. Uiteraard waren er ook tussenvormen,
waarin adellijke, deugdzame gelieven elkaar na veel verwikkelingen toch kregen,
maar wel in een herkenbaar decor, een tendens die in Nederland overigens al
in de jaren veertig was aan te wijzen.
Een goed aantal uitgevers – vooral in Amsterdam, maar ook in Utrecht (onder anderen Simon de Vries), Leiden en Rotterdam en in het Zuiden Brussel
en Antwerpen – maakte zich meester van de lucratieve markt voor prikkelend
leesvoer. Die was in de periode 1678 tot 1685 op zijn hoogtepunt. De Amster-
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damse uitgever-boekhandelaar Timotheus ten Hoorn, actief van 1677 tot 1710,
produceerde zeventien van de ongeveer tachtig eerste drukken van oorspronkelijk Nederlandse romans die tussen 1670 en 1700 verschenen, met daarnaast vertalingen van nieuwe buitenlandse. Aan Ten Hoorn moet ook een eigen roman,
Hollantse trouw-gevallen (1678), worden toegeschreven, die hij presenteerde
als een vervolg op Baltes Boekholts galante liefdesgeschiedenis De wonderlijke
vryagien (zie p.633). Bij hem pakte dat uit als een reeks erotische schandaalverhalen. Het aandachtsgebied van zijn fonds – dat buiten romans ook medische
werken bevatte, bijvoorbeeld over geslachtsziekten – ging dan ook uit naar satire,
lichamelijke liefde en seksualiteit. Deze specialiteit had hij overgenomen van
zijn Amsterdamse collega Jan Bouman. Zijn bereik strekte zich uit tot de pornografie, waarvoor in deze tijd een opvallende aandacht bestond. Franse en
Italiaanse pornografische romans, schandaalkronieken, hoerenverhalen en kloostererotica kwamen in meervoud op de markt. Opmerkelijk in juist deze periode
is de verschijning van een tiental oorspronkelijke Nederlandse pornografische
romans, meest op fictieve drukkersadressen, maar waarschijnlijk bijna alle bij
Bouman en Ten Hoorn. In dit kleine corpus teksten zijn ideeën herkend die in
verband zijn gebracht met die van toenmalige vrijdenkers. De auteurs bleven
in het algemeen anoniem; wel is gesuggereerd dat Ten Hoorn zelf enkele ervan
geschreven zou hebben.
Het fatsoen in het geding
In het kluchtspel De románzieke juffer (1685) van Pieter Bernagie ergert de vader van het meisje Izabelle zich grondig aan haar lectuur van al die weinig
stichtelijke romans over dubieuze figuren die de jeugd het hoofd op hol brengen, en hij roept uit:
Wat vervalt de waereld! In oude tyden las de Jeugd braave historien en stichtelyke
boeken, nu niemendal.
De Jonge Luy loopen leeg, of leezen ’er half mal
In zulke zotheid. De meeste boeken, die hedendaags uit komen zyn een deel prullen;
De Bagyn in Mans kleeren, Musket dragende heldin,
Franeker loskop, Vander Moezel, hoe heeten die lompen, daar ze ’t Papier meê vervullen?
Al te saamen dingen, die aanleiding geeven, tot ontucht, losheid, en ongebonden
bedryf.
Daar ontloopt de Dochter haar Vader; ginter is ’er een verlieft op een anders Wyf.

De naïeve Izabelle vermeit zich overigens liever in de schijnwereld van de deugdzame heroïsch-galante romans dan dat ze de boeken leest waarover haar vader
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zich opwindt. Maar Bernagie wilde bezwaren tegen sommige eigentijdse, in
zijn ogen zedenbedervende romans kennelijk ook kwijt. En hij stond daarin
niet alleen. In hetzelfde jaar 1685 liet Pieter de la Croix in zijn klucht De gewaande advocaat een jonker zelfs een heel lijstje romans opnoemen die hem
zouden helpen als hij zelf ook een lichtmis zou willen worden. Izabelles vader
noemt allereerst enkele uit het Frans vertaalde romans over de avonturen van
als man verklede heldinnen: De bagyn in mansklederen en De musket-draagende heldin. Daarna volgen De Franequer los-kop of holbollige student en Het doorluchtig en wonderlyk leven van jonker Michiel vander Moesel, Heere van Toornvliet. Beide laatste waren zeer recente romans van onbekende Nederlandse
auteurs die een reeks van avontuurlijke schelmengeschiedenissen bevatten. De
lotgevallen van de oplichter Vander Moesel en die van de al even weinig deugdzame Klein Klaasje werden samen ook beschreven onder de titel De twee vermaarde fortuynskinderen. In deze pseudobiografie laten de hoofdpersonen
zich meeslepen door hun lusten, een element dat ook in de Nederlandse picareske navolgingen van Franse en Spaanse romans een grote rol speelde, groter
dan in hun modellen. Dit is overigens niet het geval in de schelmenroman Den
vermakelyken avanturier (1695) van Nicolaas Heinsius, die internationaal een
– relatief – kassucces zou worden. In deze roman van de kleinzoon van de beroemde Daniël Heinsius vertelt de Hollandse jongeman Mirandor over zijn
bijna eindeloze serie avonturen en liefdesgeschiedenissen tijdens een zwerftocht door Europa. Hij ontmoet daarin een verscheidenheid van volkse en
adellijke, goedgelovige en sluwe personages, die in het tweede deel ook zelf tal
van verhalen te vertellen hebben. Het succes van Den vermakelyken avanturier
zal wel op Heinsius’ vaardige verteltrant hebben berust en op de manier waarop in het boek het heroïsch-galante genre is gepariodeerd.
In Den vermakelyken avanturier blijft Mirandor, kind van verwerpelijke
ouders van lage afkomst, altijd een soort heer; hij is geen lichtmis wiens zedeloos gedrag correctie behoeft. In romans over figuren met een bedenkelijker
karakter probeerden de auteurs meestal nog wel de vereiste pretentie van lering
naast vermaak vol te houden, ook als men koos voor een ik-figuur die zijn eigen
verhaal vertelde. Dan kon men deze tot inkeer laten komen of hem uiteindelijk
laten straffen. In De Franequer los-kop wordt de Franeker student Spartanus
de Wilde wegens zijn wangedrag uiteindelijk van de universiteit verwijderd,
net zoals zijn studiegenoot in Bernagies klucht Het studentenleven (1684). De
pseudobiograaf van De twee vermaarde fortuynskinderen verklaarde echter in
zijn voorwoord dat hij zich geheel op het vermaak van de lezer richtte en de
traditionele moralisaties maar wegliet.
De twee vermaarde fortuynskinderen was niet de enige Nederlandse roman
over avonturen in de maatschappelijke marge waarin de expliciete moraal af-
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wezig was of waarin geen poëtische gerechtigheid (uiteindelijke straf voor ondeugdelijk gedrag, óf bekering) voorkwam. Ook de picareske vertellers in Het
kind van weelde, of de Haagsche lichtmis en De Leidsche straat-schender (vroegst
bekende drukken van 1679) zeggen af te zien van moralisering: hun schelmenverhalen zijn gewoon een egoverslag van hun boevenstukken. In deze drie romans neemt de aanschouwelijke beschrijving van seksuele handelingen een
belangrijke plaats in, anders dan bijvoorbeeld in De Franequer los-kop, waar
die slechts in algemene zin worden aangeduid. Zulke beschrijvingen vindt
men in deze periode nog in zeven andere romans, waarin ze overigens lang
niet altijd een dominante rol spelen. De auteurs treden meestal niet in details
en als ze dat toch doen, bedienen ze zich van allerlei seksuele metaforen, zoals
eerder Matthijs van de Merwede in poëzie deed (zie p. 620). Seks wordt in deze
romans als pikant element ingebed in een verhaal, liefst in combinatie met humor. In dit opzicht verschilden de Nederlandse pornografische romans van hun
niets verbloemende Italiaanse en Franse pornografische soortgenoten, die bovendien altijd een dialoogvorm hadden, zoals Aretino’s Ragionamenti (15341536), Franco’s La puttana errante (rond 1530) en L’école des filles (1655). De
twee Italiaanse romans verschenen in deze tijd beide in Nederlandse vertaling
(de Ragionamenti deels al in 1646). L’école des filles werd hier wel gelezen, maar
waarschijnlijk niet vertaald. In alle drie werkjes vertellen prostituees openhartig
over hun bedrijf.
Anders dan in de Franse romans werd in het Nederlandse libertijnse proza
het seksueel genot niet geïdealiseerd, maar de schone schijn ervan werd juist
doorbroken. Zo wordt in de pseudoautobiografie D’openhertige juffrouw, of
d’Ontdekte geveinsdheid (1680) de ‘geveinsdheid’ van hoeren en hoerenlopers
onthuld door een uiterst materialistisch ingestelde juffrouw, die met seks haar
fortuin heeft gemaakt; door de hypocriete wereld is zij gedwongen om zelf
ook te veinzen. Deze Fanny Hill avant la lettre vertelt haar levensverhaal zonder enige morele terughoudendheid. Ze heeft altijd listig haar zin doorgedreven
en tot het eind haar eigen leven gestuurd, geleid door het principe dat seks onlosmakelijk verbonden is met geld. Met het huwelijk als instituut heeft ze niets
op: het merendeel van haar klanten is getrouwd en volgens haar is er geen verschil tussen prostitutie en het huwelijk, waarin de vrouw immers haar gunsten
zal intrekken als de man haar niet goed onderhoudt. Oog voor hoerenbedrog
en sulligheid van hun klanten kregen in principe ook de lezers van de populaire
roman ’t Amsterdamsch hoerdom (1681), waarin een Rotterdammer vertelt hoe
hij ’s nachts in een droom door de duivel wordt meegenomen op een tocht
langs de Amsterdamse speel- en hoerhuizen. Hij maakt daar zulke schandelijke
daden en bedriegerijen mee dat ze zelfs de duivel soms te veel zijn. In het eerste
deel van De doorluchtige daden van Jan Stront (1684) worden in de satirische
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conversatie en de uitwisseling van schunnige verhaaltjes tussen de hoofdpersoon en zijn vrienden in een herberg vele heilige huisjes afgebroken. Niemand
is te vertrouwen, vertegenwoordigers van kerk en wetenschap vallen door de
mand en normen en waarden zijn op niets gebaseerd. Dit deel is een zeer vrije
bewerking naar het Frans, specifiek op de Nederlandse situatie afgestemd.
Vervolgens maakt in het tweede deel uit 1696 – dat overgaat in dialoogvorm –
het gooien met stront plaats voor een overgave aan seksuele lust. Evenmin als
in de hiervoor genoemde schelmenromans is er in D’openhertige juffrouw of
Jan Stront sprake van expliciete moraal of gerechtigheid. De juffrouw kan op
haar oude dag van haar rust gaan genieten, terwijl Jan Stront gewoon doorgaat met zijn amoureus bedrijf. Wel distantieert de observerende verteller in
’t Amsterdamsch hoerdom zich van de valsheid van het hoerenbedrijf, als hij na
het ontwaken zijn droom opvat als een waarschuwing om ‘deeze gevaarlyke
klippen’ te mijden.
De enige auteur die onder eigen naam scabreuze verhalen publiceerde – onder
meer in de mond gelegd van een pater – is de Rotterdamse bakker Gerrit van
Spaan, in wiens tweedelige pseudobiografie Het koddig en vermakelijk leven
van Louwtje van Zevenhuizen of het schermschool der huislieden (1700-1702)
vooral hypocriete katholieken het moeten ontgelden. De belevenissen van Jan
Stront moeten misschien toegeschreven worden aan Pieter Elzevier, die in de
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Titelpagina’s van D’openhertige juffrouw, Leiden 1689, deel 1 en 2.
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jaren zestig zijn sporen had verdiend als ‘drollig’ dichter en die stierf in het jaar
waarin het tweede deel van de roman verscheen. In elk geval plaatste de auteur
zich door de burleske opdracht aan het ‘kack-huys’, waarmee hij zijn roman
begon, in het gezelschap van enkele andere eigentijdse dichters die zich volgens de burleske traditie in het privaat ophielden. Zo nam Pieter de Neyn in
zijn dichtbundel Vrolyke uuren (1681) een vers op waarin het gemakhuis
spreekt tot ‘den drolligen lezer’. Zijn bundel bevat naast een paar drekgedichten ook traditionele minnedichten, serieus-stichtelijke lyriek en vooral gelegenheidsverzen voor en vanuit eigen kring, voor een deel tussen 1671 en 1676 in
Zuid-Afrika geschreven. De auteur van Jan Stront was De Neyn waarschijnlijk
niet, en dat geldt ook voor de arts Salomon van Rusting, wiens Vol-geestige werken
(twee delen in 1685 en 1687) hem stempelen tot burleske ‘drekpoëet’, zoals de
dichter en blijspelschrijver Pieter Langendijk hem later zou noemen.
Zo blijkt dat in dezelfde tijd waarin mede vanuit de Schouwburg een moreel
beschavingsproces op gang was gebracht, een aantal auteurs zich juist inzette
tot het ondergraven daarvan. Ze spotten niet alleen met de geldende fatsoensregels, maar ook morele principes konden, naar het lijkt, bij sommigen op
verregaand scepticisme rekenenen. In hoeverre de schrijvers zich door financiële overwegingen lieten leiden, is niet duidelijk. In het algemeen schreef een
auteur die zich in de literaire wereld wilde profileren, nog steeds niet om geld,
maar om eervolle erkenning. Voor de auteurs van commercieel leesvoer, zeker
als ze anoniem bleven, gold dit niet en schrijvers van pornografische lectuur
zullen wel door hun uitgevers betaald zijn. Zij schreven als praktische producenten voor een markt die gevoelig was voor libertijns vermaak; volgens de vader
van de romanzieke juffer bestond die in elk geval uit ‘Jonge Luy’. De meeste
Nederlandse pornografische romans werden een of meer malen herdrukt. Enkele
werden ook vertaald, De Haagsche lichtmis en D’openhertige juffrouw zelfs in
het Duits, Engels én Frans, een populariteit die zij deelden met Sweerts’ De tien
vermakelikheden des houwelyks. In de Engelse vertaling van D’openhertige juffrouw schreef de uitgever echter een nieuw voorwoord om, zoals hij zei, de
lezer te waarschuwen voor de verderfelijke praktijken van hoeren. De juffrouw
wordt op de titelplaat van het tweede deel dan ook door duivels naar de hel gevoerd.
Radicaal gedachtegoed?
Ook al verscholen de auteurs en uitgevers van de Nederlandse libertijnse romans zich in het algemeen in de anonimiteit, verboden werden hun producten niet. Toch bestond er in de Republiek geen onbeperkte drukkersvrijheid,
al was het klimaat vergeleken met Frankrijk en Engeland tolerant. Juist aan het
eind van de jaren zestig werden er extra veel werken verboden. In 1669 had het
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Hof van Holland een lijst van hier gedrukte Franstalige boeken opgesteld die
in beslag genomen moesten worden. Naast lasterlijke boekjes over praktijken
aan het Franse hof – waarover Lodewijk xiv zich boos maakte – waren dat ook
Franse obscene werkjes. De Nederlandstalige pornografie werd ongemoeid
gelaten. Op lokaal niveau werden echter veel vaker verboden uitgevaardigd
van boeken over politiek, religie of zeden. De kerkelijke en wereldlijke autoriteiten vreesden in deze tijd vooral voor invloed van radicale filosofische
ideeën van denkers die zich niet alleen afzetten tegen de algemeen aanvaarde
visie op de maatschappij, maar zich ook niet gebonden voelden aan de gangbare godsdienst en publieke moraal. Voor die vrees was in deze tijd van rationalisme en secularisering ruimschoots reden. Uiterst schokkend was voor velen
Spinoza’s gelijkstelling van God en natuur. Aan zijn weerlegging van zekerheden als het letterlijk geloof in de bijbel, die voor christenen de door God geopenbaarde en dus onwrikbare waarheid bevatte, was door de bijbelkritiek al
wat eerder getornd. Daarbij kreeg het oudere libertinisme extra voedsel door
debatten waartoe de geschriften van Descartes en Spinoza aanleiding gaven.
Men sprak bijvoorbeeld over de kracht van de menselijke driften, die voor
mannen en vrouwen gelijk zou zijn, wat bij een excessieve libertijn als de
Zeeuwse filoloog Hadrianus Beverland kon leiden tot argumenten voor een
ongebreidelde genotsbeleving.
Overheid en kerk bestreden vooral onorthodoxe theologische opvattingen
met kracht. Zo werd in 1668 de Amsterdamse spinozist Adriaen Koerbagh
zwaar gestraft wegens de publicatie van een woordenboek (Een bloemhof van
allerley lieflijkheyd sonder verdriet, 1668). Dat was niet alleen ‒ zoals Meijers
Woordenschat – puristisch van opzet, maar de uitleggende verklaringen bevatten tal van zeer onorthodoxe theologische opvattingen. De van godslastering
beschuldigde radicaal, die als extra gevaarlijk werd beschouwd omdat hij in de
volkstaal schreef, stierf algauw in het rasphuis. Maar Lodewijk Meijer, wiens
spinozistische Philosophia S. Scripturae interpres anoniem en clandestien zowel in het Latijn als in vertaling door de Amsterdamse uitgever Riewertsz. was
gedrukt (in 1666 respectievelijk 1667), bleef in eerste instantie buiten schot. Tegen
de Nederlandse vertaling (De philosophie d’uytleghster der H. Schrifture) werd
vervolgens op stedelijk niveau wel streng opgetreden. Hierna werd ook de
Latijnse tekst, evenals Spinoza’s Tractatus theologico-politicus, door het Hof
van Holland verboden. Maar dat gebeurde pas in 1674. Hetzelfde lot trof vier
jaar later ook de uitgave van Spinoza’s postume werken.
Ook in de tegendraadse Nederlandse erotische romans van deze tijd werden vertrouwde zekerheden aangevochten. In de beschreven wereld werd een
rauwe werkelijkheid als ‘waar’ getoond: een wereld waarin moraal en deugd
niet golden en de rekening voor libertinage eigenlijk niet werd gepresenteerd.
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Over God werd niet gesproken, en de mens – of hij nu vrouw was of man –
werd erin ontmaskerd als een door oncontroleerbare lust gedreven wezen. Er
is dan ook geponeerd dat de auteurs hun libertijnse romans gebruikten tot
overdracht van eigentijds subversief gedachtegoed. Hoe dan ook waren de auteurs actief in een milieu waarin radicale ideeën werden verspreid. Dit geldt in
elk geval voor uitgever Timotheus ten Hoorn. Maar ze waren geen filosofen en
het is geen uitgemaakte zaak hoe houdbaar de these is. Bovendien kan men
zich afvragen of de (jeugdige) lezers toch niet geacht werden om op zijn minst
de beschreven bedriegerijen en andere boevenstreken af te keuren, ook al werden zulke daden niet voorzien van moralisering.
Wel lijkt de mening verdedigbaar dat het zelfstandig ondernemerschap van
de hoer in D’openhertige juffrouw, die in haar hypocriete gedrag geheel gelijkgesteld wordt met de man, getuigt van moderne emancipatieopvattingen.
Vrouwen maken ook hun eigen keuzes, gelijkwaardig aan mannen, in avonturenromans over een als man verklede vrouw, zoals Het wonderlyk leeven, en de
dappere oorlogs-daaden, van de kloekmoedige land- en zee-heldin. Deze oorspronkelijke, niet-pornografische roman verscheen – waarschijnlijk – in 1681
bij Timotheus’ broer Jan. Nadat ze besloten heeft om niet te trouwen, vecht
een Maastrichts meisje als man mee van oorlog tot oorlog, tot ze gewond raakt
tijdens de zeeslag voor Lowestoft in de Tweede Engelse Oorlog en, teruggebracht
naar Amsterdam, in een hospitaal als vrouw wordt ontmaskerd. In dezelfde
tijd verschenen ook de vertalingen van Franse romans met een travestieheldin,
waarover de vader in Bernagies stuk zich zo boos maakte. De land- en zeeheldin had als verklede vrouw wel een Nederlandse literaire voorgangster in Het
wonderlicke avontuer van twee goelieven (1624), maar die verkleedde zich om
haar geliefde te vinden. Ook raakte die niet verstrikt in amoureuze avances
van een andere vrouw.
In ander verhalend fictioneel proza is wel evident een neerslag van controversiële ideeën te vinden. Heel feitelijk is dit het geval in Duijkerius’ filosofische
roman Het leven van Philopater (zie p. 833). In de anonieme – mogelijk vertaalde – roman d’Edele Sandastra. Stralende uyt Asia in Europa. Of Cyprische
Medea (Amsterdam 1680, uitgegeven door Jacob van Royen) klinken – al oudere – discussies over bijgeloof en toverij door. Dit gebeurt als de hoofdpersoon Medea in Zweden een heksenproces bijwoont en krachtig stelling neemt
tegen het geloof in verborgen krachten in de natuur. Heksenvervolging was al
ruim honderd jaar tevoren aan de kaak gesteld door de Engelsman Reginald
Scott, wiens Discoverie of witchcraft (1584) in 1609 ook in het Nederlands was
vertaald. De intelligentsia had zich al lang gedistantieerd van zaken als duiveluitbanning en toverij, maar het eenvoudige volk bleef daaraan vasthouden. In
1691 werd niet alleen het geloof in magie en heksen als verfoeilijk bijgeloof en
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aanleiding tot volkverlakkerij bestempeld, maar ook werd het (door de bijbel
gestaafde) geloof in de invloed van engelen en duivels op de mens van tafel geveegd. Dit gebeurde in het geruchtmakende boek van de in Amsterdam gevestigde Friese predikant Balthasar Bekker, De betoverde weereld (vier delen, 1691
en 1693). Deze concludeerde onder meer op grond van rationele bestudering
van de bijbel dat de passages die op daadwerkelijk ingrijpen van de duivel zouden wijzen, verkeerd waren geïnterpreteerd. De dominee werd door de verontwaardigde openbare kerk uit zijn ambt gezet en hij werd bedolven onder
een stroom van polemische pamfletten en boeken.
In lectuur voor het grote publiek deed de duivel het echter goed. In deze tijd
publiceerde de veelschrijvende Utrechtse uitgever-auteur Simon de Vries een
van zijn bundels spook- en duivelverhalen (De satan, in sijn weesen, aert, bedryf, en guychel-spel), waarop in 1692 nog een vervolg verscheen. Hij leidde
beide uitgaven in met een betoog tegen Bekker, wiens medestanders weinig
moeite hadden om De Vries’ argumenten af te doen als bakerpraatjes. Een satirische reactie op De Vries werd in de mond gelegd van de Amsterdamse
schelm Jan de Plug in een kluchtig-erotisch verhaaltje dat anoniem (en ook
zonder plaats, uitgever of jaar) verscheen: De vryagie van Jan de Plug en Caat de
Brakkin. Van Bekker heeft Jan geleerd dat de duivel in een diepe afgrond aan
een onbreekbare ketting ligt en dat moet beslist waar zijn, want anders had hij
wel een betere verdediger gevonden dan die De Vries! Uit het vervolg blijkt dat
Jan weliswaar niet door de duivel tot kwaad wordt verleid, maar wel door zijn
eigen behoefte om zijn verlangens te bevredigen.
Tien jaar tevoren had Timotheus ten Hoorn De Vries’ werkje Seven duyvelen regeerende en vervoerende de hedensdaeghsche dienst-maegden (1682) op
de markt gebracht, maar hierin waren de duivels niet meer dan de traditionele
symbolen van de hoofdzonden, waaraan volgens de auteur lang niet alleen
dienstmeisjes zich schuldig maakten. De Vries reageerde hiermee op een in
datzelfde jaar in Amsterdam uitgevaardige ordonnantie tegen wangedrag van
dienstboden. Direct hierna verscheen bij Ten Hoorn een vervolg met dezelfde
titel en opbouw, geschreven door een ‘Liefhebber der dienstmeiden’. Beide auteurs wilden onder het mom van hekeling van de gebreken der dienstmaagden
hun lezers vooral onderhouden met pikante erotische verhalen. Alleen gaf De
Vries hier steeds een moraliserende draai aan, terwijl het boek van de ‘Liefhebber’ uitgesproken libertijns was en bijvoorbeeld geen probleem had met
de wellust van de meisjes.

Religieuze literatuur in de Spaanse Nederlanden
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Vertoonde de religieuze literatuur van de laatste decennia van de eeuw in de
Republiek een grote verscheidenheid en nieuwe tendensen, in het katholieke
Zuiden was zij vooral getekend door verbreding van het auteurskorps en door
verdieping. De nog toegenomen participatie van dichters uit de lekenstand aan
het klerikale contrareformatorische vroomheidsoffensief en de hang naar
mystiek, die zich vooral in de nu ook gedrukte getuigenisteksten van vrouwen
manifesteerde, zijn hiervan de belangrijkste signalen.
In 1672 verscheen in Antwerpen, als laatste deel van een trits meditatieboeken,
de Lust-hof der godt-vruchtighe meditatien van Ioannes Ludolphus van Craywinckel, norbertijner monnik van Tongerlo en pastoor van Oelegem. De met
vrome plaatjes geïllustreerde bundel bevat beschouwingen over de eucharistie,
de passie van Christus en de smarten van Maria. Aan deze smarten is aan het
eind een afdeling gedichten en liederen gewijd om, zo luidt het in de al in 1671
geschreven toelichting, bij de dreiging van een nieuwe oorlog ‘onse traenen by
de traenen van de H. Moeder Godts te voegen’. De dreiging kwam uit. Het boek
vertoont in menig opzicht belangrijke kenmerken van de gebedsliteratuur uit
de laatste decennia van de zeventiende eeuw. De auteurs van deze literatuur
zijn gericht op het verwekken van emoties, ze concentreren zich graag op het
ontvangen van de communie – een praktijk waartegen de in dit soort boeken
vaak bestreden jansenisten zich erg restrictief opstelden – en schrijven, als ze
tot het gebruik van het vers overgaan, in een onvervalst poirteriaanse stijl. Van
Craywinckel hanteerde bijvoorbeeld de viervoetige trochee met binnenrijmen.
Opvallend is het voorwerk van de Lust-hof. De drempeldichten zijn er voor
zo’n boek opmerkelijk literair georiënteerd, én door hun stijl en woord- en
beeldgebruik én door de keuze van hun auteurs. Aan de ene kant treft men
hier Craywinckels onlangs als succesvol lieddichter gedebuteerde ordebroeder
Daniël Bellemans (zie p. 682) en aan de andere kant de leek Cornelis de Bie.
Die had al eerder naar aanleiding van de dood van zijn eerste vrouw – ze kwam
om na een ongeval op bedevaart naar Scherpenheuvel – een bundel in vers en
proza rond de smarten van Maria opgezet, met plaatjes van de bekende Brusselse kunstenaar Antoon Sallaerts: d’ Omgekeerde maet der liefde inde maet der
droefheyt (Antwerpen 1663). Ook de zorg voor de literaire presentatie was een
belangrijke dominant van de katholieke religieuze literatuur van deze periode.
Lekendichters: poëzie voor bidstoel en broederschappen
Lekendichters gingen na de jaren zeventig meer en meer religieuze werken
schrijven. Het fenomeen was binnen de contrareformatie beslist niet nieuw, maar
het valt toch op hoezeer deze vrome werkstukken – al dan niet met succes – nu

Herders, brengt melk en soetigheyd,
Maria geeft hem suykerpap
den lieven Jesus legt en schreyt,
en Jozef brengt den windelap*,
hangt uwen langrock voor de wind,
den lieven Jesus kryt van dorst,
de voedstervader sorgt voor ’t kind,
zyn moeder geeft hem haere borst.

*luier

Eveneens met het Brugse rederijkersleven verbonden was de uit Ieper afkomstige dichter François For(r)et, die in De Heliconschen echo opduikt als een
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ook voortkwamen uit lekenmilieus met expliciet literaire ambities. De ongetwijfeld juiste vaststelling dat de Zuid-Nederlandse letterkunde van de zeventiende eeuw met uitzondering van het toneel vooral van klerikale oorsprong was,
verdient zelfs op het gebied van de eigenlijke gebedsliteratuur enige nuancering.
We zagen al hoe de Bruggeling Jan Lambrecht zijn Goe-weke (1678) als het
hoogtepunt van zijn dichterlijk oeuvre beschouwde en hoe de literair bewuste
jonker Herman van den Brandt in Antwerpen een bundel gedichten aan het
lijden van Christus wijdde. Ook publiceerde Cornelis de Bie naast zijn vroomdidactische bundels, waarin moralistische wereldhekeling en – soms zeer letterlijk op te vatten – contrareformatorische geloofsijver samengingen, vertalingen van eucharistische en andere Latijnse gebedenboeken, die hij als ‘gereputeerd dichter’ met eigen rijmwerk vermeerderde.
In West-Vlaanderen manifesteerden rederijkers als Pieter Cauwe en François
For(r)et zich met langdurig – hoewel slechts regionaal – succes als schrijvers
van geestelijke liederen en gedichten. De eerste, niet te verwarren met de minderbroeder Franciscus Cauwe, was vanuit het landbouwersdorp Ardooie naar
Brugge verhuisd om portier te worden van het Sint-Janshospitaal, een bescheiden positie. In 1673 werd hij daar lid van de kamer van de Heilige Geest en
sleepte in lokale wedstrijden enkele prijzen in de wacht. Zijn liedbundeltje Het
gheestelijck opeelken [boeketje] van Hardoysche roose-bladers, waarvan de eerste uitgave vermoedelijk al in het begin van de jaren zeventig is gepubliceerd,
bevat een veertigtal liederen die hij voor de Onze-Lieve-Vrouw-broederschap
van zijn geboortedorp had geschreven. Het zou tot in de negentiende eeuw in
Brugge worden herdrukt en genoot onder meer de belangstelling van Guido
Gezelle, die zelfs een Marialied van Cauwe bewerkte. Opmerkelijk is een Duinkerker druk uit 1696 bij Antoon van Ursel, die twee jaar eerder De Swaens vertaling van Le Cid had uitgegeven. Cauwes eenvoudige teksten blijken inderdaad
in Frans-Vlaanderen nog lang te zijn gezongen, zoals het bekende kerstlied:
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van de organisatoren van de ‘beruchte’ wedstrijd van De Drie Santinnen (zie
p. 753). Zijn Refereinboek of nieuwe wandel-dreve voor de jonkheyd bevat refereinen, ‘dicht-ghebedekens’ en liederen, de laatste evenwel niet alle van zijn
hand. De bundel werd al in 1667 geapprobeerd, maar de oudst bewaarde uitgave
is een Ieperse uit 1696. Ook deze liedverzameling beleefde tot in het begin van
de negentiende eeuw in Vlaanderen een aantal herdrukken, waaronder weer
een in Duinkerke. Deze laatste is van de hand van de uitgever Pieter Labus, die
de bundel uitbreidde met negen ‘uytnemende schoone Refereynen of gedichten’ van zijn vriend Michiel de Swaen, ‘dienstigh voor de Lief-hebbers van
Rethorica om van buyten geleert te worden’. De titel luidde daarom nu Het
dobbel refereyn boeck [...]. Op deze wijze werd de eenvoudige Forret ‘die veel
volck [...] veel beter smaeckt dan menich deftigh werck’ verbonden met de belangrijkste religieuze lekendichter van dat moment.
In kerkelijke kringen moet De Swaen zowat de ‘ideale’ leek zijn geweest, in
leven en werk. Als huisvader huldigde hij exemplarisch de door de contrareformatie gepromote opvatting dat de geestelijke levensstaat de beste was:
van zijn vijf volwassen geworden zonen werden er vier geestelijke of monnik.
Was het huwelijk de noodzakelijkste levensweg, het was niet de volmaaktste.
En als rederijker stelde hij de dichtkunst vooral in dienst van religieuze en zedelijke verdieping. Daarvan getuigen de emblematiek in zijn Raedsels, de catsiaanse gelegenheidsoverweging in de Verscheyde gedachten op verscheyden invallen
en de mystiek gekleurde gevoelslyriek in zijn communiegedichten. Van deze
teksten bereikte slechts een klein aantal de drukpers. Aan zijn hoofdwerk, het
circa twaalfduizend verzen tellende Het leven en de dood van Jesus Christus, voltooid in 1694, besteedde De Swaen twintig jaar. Pas in 1767 zou het in Brugge
de weg naar de uitgeverij vinden. Het geheel van veertig ‘Gesangen’ in alexandrijnen, elk gevolgd door een kortere viervoetige lyrische toezang, zet in als
een epos:
Ick singe nu den Held, die sonder oorlogs-knechten
Alleen en wapenloos quam heel dit Al bevechten.

Ook de verteltrant verraadt – voornamelijk in de overgangen – een vertrouwdheid met het genre. Maar Het leven verschijnt toch vooral als een poëtische vertolking van de toen rijkelijk voorhanden katholieke meditatiecultuur.
De Swaen verenigde haar spirituele rijkdom en verscheidenheid op een manier
die in de Nederlandstalige literatuur van de contrareformatie nog nooit was
gezien. De nadruk op de menswording en het lijden herinnert sterk aan de
franciscaanse spiritualiteit waarmee hij via zijn contacten met de kapucijnen
goed vertrouwd was. Het werk beoogt een activering van de zintuigen en de

menselijke vermogens en affecten, iets wat in de gebedsmethode van de jezuïeten systematisch werd toegepast en al eerder tot menige bewogen kerst- en lijdenstekst had geleid. Zintuiglijkheid en emotionele betrokkenheid dus. Het leven
wordt wellicht het best omschreven als een reeks van – vaak – lyrische contemplaties of ‘mee-belevingen’, slingerend tussen zoete mystieke intimiteit en
felle pathetiek, zoals bijvoorbeeld in het geval van het bloed dat tijdens de geseling
wordt vergoten. De dochters van Sion worden uitgenodigd ervan te drinken:
Het doomt* nog, ’t is nog warm. Komt, Sions Dochters, spoeyt!
Aenveerd den minne drank van hem.

*dampt

Liedboeken: zingen, mediteren en mystiek
Over het geheel genomen vertoont de Zuid-Nederlandse geestelijke liedboekliteratuur na 1670 weinig opvallende ontwikkelingen. Wel laat zij, naast die
van de genoemde lekendichters, meer en meer de stem horen van vrouwen.
Die komen in deze periode nog nadrukkelijker aan het woord in geschriften
van autobiografische aard. Dit hangt uiteraard samen met het cultiveren van
de mystieke vroomheid in conventen en begijnhoven. Dat in die jaren juist de
vrouwgerichte liederen van Lucas van Mechelen een nieuwe waardering kregen via herdrukken en de uitgave van een nog niet gepubliceerde bundel van
hem, is geen toeval.
Het traditionele repertoire bleef vooral via heruitgaven aanwezig, waaronder het liedboek van Nicolaas Janssens en het recente werk van Daniël Bellemans de kroon spanden. Tot het afnemend aantal nieuwe titels – de aard van
de liederen blijft dezelfde – behoorden Het geestelijk bieken (1674) van de Aarschotse kanunnik Herman Harts en de voor Gentse begijnen – en de hun toevertrouwde meisjes? – bestemde Gheestelycke plantaige (1675) van Joannes
Mys, vicaris van het bisdom Gent. Aan het eind van deze ‘mystique Plantagie
[...] van jeugdich groeyende Boomkens’ staan veertien geestelijke meiliederen.
In hetzelfde milieu bewogen zich ook de liederen en gedichten van Nicolaes
van Milst (1645-1706), een priester uit Antwerpen, die in 1674 benoemd werd
tot pastoor van het begijnhof in Breda. Hij debuteerde met twee bundels over
de ‘Vreze des Heren’, die een jaar later werden samengevoegd in Christelijke
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In De Swaens zogenaamde epos – zo althans hebben veel literatuurhistorici
Het leven en de dood betiteld – lijken de poëtische lijdenslyriek à la De Decker
en Jan Vos én de traditie van de katholieke meditatiemethoden elkaar te hebben
gevonden (zie p. 651). Gezien de datum van zijn voleinding is het werk een van
de eerste vertegenwoordigers van de vele eposachtige bijbeldichten na Vondels
Joannes de boetgezant.

beweegh-redenen tot een salighe vreese om af te weiren de sorgeloosheyt der siele
(Breda 1689 en nog eens uitgebreid in 1703). Echt een thema dat in een ‘besloten
hof ’ kon gedijen:
Saligh, die de Vreese stellen
Als een vaste sentinelle*
Aen de deure van hun hert.
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*schildwacht

Zijn andere – in Antwerpen gedrukte – werkjes richten zich, geheel in de geest
van veel Zuid-Nederlandse devotieliteratuur en in de poirteriaanse stijl, op
het lijden van Christus. Ze zijn in de eerste plaats, maar niet uitsluitend, bestemd voor de begijnen. Dat zijn onder meer de met liederen voorziene meditatieboeken Jesus ghekruyst en ghestorven (1695), geschreven in de geest van
Bottens (zie p. 825) en beschouwd als zijn beste bundel, Seven meditatien op de
seven woorden Christi (eerst kort in 1695 en volledig in 1702 met zesenvijftig
liederen) en Den sone Godts (1697). Liederen functioneren hier als steun voor
en expressiemiddel van de vrome overweging. Het Houten sleutelken (1706),
een bundel morgenmeditaties – ‘seer geringhe conceptjens’ – met een opzettelijk bescheiden gehouden titel, biedt à la Poirters een mengeling van proza en
rijm, waarvan vooral de onderhoudend vertellende toon opvalt. Gezellig mediteren, kan men zeggen.
Een andere nieuwe titel uit deze periode is t’ Hemels lust-hofken vol aenghenaeme blommen (1681) van de Antwerpse dominicaner pater Petrus Wilant.
De bundel wijst vooruit naar het werk van de dominicanes Catharina vander
Meulen (1634-1716), die pas op 53-jarige leeftijd zou debuteren met het liedboek Den aengenamen rooselaer (1687). Titel en opbouw van deze Rooselaer
verwijzen naar de mysteries of geheimen van de rozenkrans, een gebedsvorm
die de de dominicanen sterk aanprezen. Tijdens het bidden overwoog men de
blijde, droevige en glorierijke geheimen uit het leven van Jezus en Maria. Ook
de thematiek van de liederen vertolkt de dominicaanse spiritualiteit; naast de
klassieke devotie tot het lijden van Christus zijn dat de eucharistie, de Drievuldigheid en de heiligen van de orde. Opvallend is het grote aandeel kerstliedjes. Nog tijdens het leven van de schrijfster verschenen van deze bundel
twee vermeerderde herdrukken. De eerste uitgave kwam uit bij dezelfde Antwerpse drukker die Wilants bundel had gepubliceerd (Hendrick van Dunwalt)
en met dezelfde titelplaat. Deze beeldt de mannelijke en de vrouwelijke hoofdheilige van de orde af: Dominicus en Catharina van Siena, die van Maria en
haar kind de rozenkrans ontvangen. Er zijn ook inhoudelijke overeenkomsten
met het Hemels lust-hofken. Wilants titel klinkt eveneens na in die van Vander
Meulens tweede liedboek: Het eensaem tortel-duyfken rustende op den aenghe-
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naemen rooselaer gheplant in ’t hemels lusthofken (1694). Ook dit boekje zou
een paar uitgebreide herdrukken beleven. Het vertoont weinig verschillen met
haar debuut. Haar derde bundel, Het hemels lust-hofken (1705) neemt niet alleen de titel van Wilants liedboek over, maar ook heel wat liederen. Dit Lusthofken is ‘gheplant in de H. Orden des Patriarchs Dominicus’. Het ziet ernaar
uit dat hier een vrouw een initiatief uit de mannelijke tak van haar orde met
succes heeft voortgezet en ontwikkeld. Haar eerste bundel was opgedragen
aan haar biechtvader, een constellatie die in veel religieuze vrouwenpublicaties
van die tijd voorkomt. Dat laat vermoeden dat Vander Meulens liedboekjes op
verzoek of met steun van een geestelijke leidsman zijn samengesteld. Gaandeweg heeft zij in haar milieu een flinke reputatie en meer zelfverzekerdheid gewonnen. Dat valt onder meer af te lezen uit de nu zelf ondertekende opdrachten
van haar nieuwe titels en herdrukken. Uit de prozadedicatie van haar laatste
bundel, gericht tot de prior van de Antwerpse dominicanen, blijkt dat de bejaarde zuster de knepen van het vak en bijvoorbeeld de daarbij horende bescheidenheidsretoriek goed beheerste. Ze ziet haar lovende opdracht varen als
een schip op de oceaan van ’s mans deugden, maar om diens nederigheid niet
te kwetsen, besluit zij het zeil van haar bevlogen pen in te trekken. Het laveren
tussen bescheidenheid en zelfbewustheid treedt ook bij andere religieuze schrijfsters vaak aan de dag.
Voor Het eensaem tortel-duyfken schreef Catharina vander Meulen een
twintigtal liederen waarin zij bij voorkeur de dialoogvorm – samenspraken
tussen God en de ziel – hanteert en waarin ‘Godt-soeckende sielen gheanimeert
worden tot een af-gescheyden leven’. De methode en formulering doen aan
Lucas van Mechelen denken (zie p. 481). Hoezeer deze kapucijnse mysticus de
door vrouwen geschreven liedboekliteratuur heeft getekend, blijkt nog duidelijker in de bundels van de Antwerpse ‘geestelijke dochter’ J(ohanna) d(e)
G(avre) of de G(rave) (geestelijke dochters waren ongehuwde vrouwen die hun
leven in dienst van de kerk stelden zonder door een kloostergelofte gebonden
te zijn). Over haar persoon is nagenoeg niets bekend. Ze schreef drie liedboeken, die kennelijk ontstaan zijn binnen de context van het religieus onderricht
en het vrome verenigingswezen, sectoren waarin de dochters zeer actief waren. Als leek kon zij haar bundels in elk geval zelf financieren. Deze zijn niet
gericht op een beleving van het kerkelijk jaar, zoals toen de meeste liedboeken,
maar beogen voornamelijk de persoonlijke vervolmaking en de geestelijke opgang. De Gavre was goed vertrouwd met de contemporaine mystieke literatuur en gaf haar liedboeken uit in een hechte structuur, waarbij de metafoor
van de titel het geheel domineerde. Haar eerste bundel, Den goddelycken minnenpijl (1678), behandelt het thema van de liefde tussen God en de ziel. Centraal
staat het beeld van de hartsdoorboring, wel bekend van Theresia van Ávila. In

de liederen is het uitgewerkt als een door versterving en verlangen getekend
liefdesproces: pijnlijk maar beloftevol. De bundel bevat ook enkele liederen
uit het begijnenliedboek van Mys. In Den gheestelijcken echo (1694, 1717) staat
de geestelijke opgang in het teken van de Christusnavolging, waarbij zij het
beeld van de weergalm soms heropneemt in echte echoliederen. In een van de
zangen droomt een vrouwelijk ‘ik’ zelfs dat zij tot priester wordt gewijd. Soms
wijkt het vertoog duidelijk voor de zanglust, iets wat in religieuze liedteksten
minder frequent voorkomt:

820

Waerom niet, waerom niet
jesu waerom niet,
Ha, ha, ha, ha, waerom niet...
Godt alleen, Godt alleen,
Ist, o ziel, Godt alleen,
Ah, ah, ah, ah, Godt alleen
Ist, o ziel, die ick meen.

De ondertitel van deze bundel Het nieuw [!] boeck der gheestelijcke sanghen is
een duidelijke verwijzing naar Lucas van Mechelen. De Gavres veel later verschenen derde titel, De geestelycke jacht (1722), brengt meer dan de vorige de
vertroosting en het geestelijk geluk onder woorden, maar dan afgewisseld met
vermaan-, inkeer- en klaagliederen. Grote stukken van een reeks zangen over
het Onzevader zijn overnames, bewerkingen en navolgingen van een gelijksoortige serie uit pater Lucas’ Droeven alleluia.
De hernieuwde belangstelling voor de liedboeken van de kapucijn Lucas
van Mechelen, die in 1688 zou culmineren in een Amsterdamse uitgave van alle
liederen, begon in 1674 met een Gentse herdruk van Het boeck der gheestelycke
sanghen, die echter alleen Den bliiden requiem en het nooit eerder gepubliceerde deel Den droeven alleluia bevatte. De dichter was in deze stad in 1652 overleden en er circuleerden verschillende handschriften van hem. De drukker,
F. d’ Erckel, droeg de beide delen van de bundel op aan vrouwen, respectievelijk de abdis en een non van de Gentse abdij Ter Hagen. In de voorrede
brengt hij of – waarschijnlijker – de kapucijn die hem de tekst bezorgde, een
zeer hagiografisch uitgevallen levensschets van de auteur. De liederen worden
er benaderd als biografische teksten en krijgen op deze manier het statuut van
een mystiek getuigenis. Lucas van Mechelen verschijnt er als een heilige en lijdende dienaar Gods. Opmerkelijk is de nadrukkelijke vermelding dat de liederen
in geen geval waren geschreven door een ‘goede ziele’ van wie de pater de geestelijke leidsman zou zijn geweest; bescheiden en teruggetrokken als hij was, zou

Lucas nooit de geestelijke leiding over wie dan ook aanvaard hebben. Deze bewering is onjuist, maar zij illustreert in elk geval een vorm van animositeit ten
aanzien van de geestelijke begeleiding van vrouwenzielen; de vereerde dichter
had die naijver volgens de overlevering overigens aan den lijve ondervonden.
Meer nog: het nooit eerder gepubliceerde Den droeven alleluia bevat een sectie liederen waarin de verhouding tussen de ‘ziele’ en haar vriend (leider) uitvoerig aan bod komt en waarin de voorrang van Gods initiatief in de geestelijke leiding grote nadruk krijgt. De vriend wordt na verloop van tijd zelf een
leerling die vol verwondering naar de ervaringen van de verrukte ziel luistert
en uiteindelijk moet hij de ‘vriendinne’ geheel laten gaan; zij laat alles los in de
volheid van de mystieke dood:
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Of deze gezangen al dan niet verband hielden met iemands reële overlijden
weten we niet, maar zij lijken in elk geval de delicate verhoudingen binnen de
geestelijke leiding te behandelen: uiteindelijk moet de leidsman wijken voor het
vrije ingrijpen van God. Deze reeks liederen – ze werden in religieuze vrouwengemeenschappen gezongen – vormen een veelzeggende achtergrond van de
vele geestelijke, autobiografische vrouwenteksten die in deze periode tot stand
zijn gekomen en – na 1670 een nieuw gegeven – frequent de drukpers hebben
bereikt. Waren die uiteraard door de handen van de leiders of biechtvaders gegaan, de spanningen tussen ervaring en gehoorzaamheid aan de geestelijke
raadsman zijn er soms nog zeer voelbaar.
Vaak wordt ook de in 1684 en eveneens te Gent gedrukte Den seraphynschen
nachtegael aan Lucas van Mechelen toegeschreven. Gezien de overlijdensdatum
van de censor kunnen deze gedichten en liederen op zijn laatst van 1639 zijn.
De bundel, die een mystieke interpretatie biedt van het leven van Franciscus
van Assisi, is in elk geval het werk van een franciscaan. Enkele van de ‘liedekens’
gaan duidelijk terug op teksten van Lucas.
Tredend uit de verborgenheid: autobiografische teksten van vrouwen
De getuigenisteksten van vrouwen die tijdens de laatste decennia van de eeuw
in het religieuze boekbedrijf van de Spaanse Nederlanden steeds zichtbaarder
werden, vertonen een aantal gemeenschappelijke kenmerken. Vrijwel altijd
zijn zij kort na het overlijden van de betrokkene gepubliceerd door de geestelijk leider of biechtvader, die aanvankelijk de enige bedoelde lezer van deze
privéteksten was geweest. Hij bracht die nu aan het licht als een stichtelijk getuigenis van heiligheid voor velen. Dat gebeurde onvermijdelijk via een selectie
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Om sijn vrientschap, den Vrient verdient
Te worden in den Vrient verloren.
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en in een biografisch schema. Op deze wijze had elke grote spirituele familie
haar voorbeelden van actuele heiligheid: de begijnen, de karmelieten, de franciscanen, enzovoort. Het leespubliek bevond zich in de eerste plaats binnen de
eigen spirituele invloedssfeer van de orde of de groep waartoe de bewonderde
zuster of haar geestelijk raadsman behoorde. De boeken sloten dus in zekere
zin aan bij de toen erg geliefde en vaak triomfalistisch getoonzette overzichtswerken over kloosterorden en begijnen, waarin niet zelden getuigenisteksten
zijn opgenomen. Noch de schrijfsters, noch hun tekstbezorgers hadden de bedoeling literaire naam te maken. Dat deze geschriften voor een gedeelte toch
in de literatuurgeschiedenis zijn doorgedrongen, danken ze paradoxalerwijze
aan het feit dat ze zo onliterair waren; bij de moderne lezer komen ze juist
daardoor zo fris, leesbaar en direct over. Aan de andere kant zien we de auteurs
toch ook graag gebruikmaken van beeldspraak en bij gelegenheid zelfs van
verzen. Maria Petyt bijvoorbeeld heeft haar schrijven zelfs gethematiseerd. Ze
gaf toe dat ze op dit gebied niet van talent was verstoken, maar vooral dat zij
meer geschreven werd dan dat zij zelf schreef:
Ik drage* mij in dit schrijven meer lijdenderwijze**
dan werkenderwijze* gelijk oft ik ware luisterende
naar iemand die mij dat ingeeft oft dicteert.

*gedraag **passief
*actief

Voor zover dat valt na te gaan, hebben de geestelijken-tekstbezorgers de teksten
zelf meestal met respect bejegend. Met hun herschikkingen, aanpassingen en
hagiografische clichés raakten zij blijkbaar niet te veel aan de zeer openhartige
zelfanalyses, zoals verhalen over twijfels, suïcidale neigingen en depressies bij
Maria Petyt, over conflicten met de moeder bij Anna Berchmans, over religieuze scrupulositeit en onzekerheid bij Anna van Schrieck, over geestelijke
vriendschappen bij Françoise-Clara van Sint-Lieven.
De publiekmaking van zulke teksten, waarvan de traditie terugreikte tot de
middeleeuwen, bleef overigens niet beperkt tot de katholieke wereld (zie p.840).
In de Zuidelijke Nederlanden hield het fenomeen ongetwijfeld verband met
de ongekende bijval die het begijnenwezen, de vrouwenkloosters en de andere
voor vrome vrouwen bestemde levensvormen daar in de tweede helft van de
eeuw genoten. Uit deze overvloed kwam een grote spirituele ernergie voort.
De hooggeachte maagdelijke staat van de schrijfsters en hun vaak extreem
strenge levenswijze, getekend door ingevingen, visioenen, stemmen en andere
bijzondere geestelijke ervaringen, verleenden hun tegenover het mannelijk
kerkelijk instituut een bijzonder prestige. Al van oudsher was de geloofsgemeenschap bereid geweest om zulke vrouwen een bijzonder gezag toe te kennen.
Een geslachtsspecifiek gezag. Vanuit hun eenvoud werden vrouwen immers ge-

acht een bijzondere toegang te hebben tot het goddelijke en over profetische
gaven te beschikken. De contrareformatie was er geleidelijk in geslaagd deze
stroming in te palmen als dynamiek voor haar kloosterhervormingen. Via het
systeem van de geestelijke leiding werd de vrouwenmystiek tegelijk erkend en
onder controle gehouden. Het vehikel dat dit proces bij uitstek mogelijk maakte, was het religieuze egodocument. In zijn verborgen staat vormde het de basis
voor een vaak niet gemakkelijke confrontatie tussen ervaring en gezag: de
toets der gehoorzaamheid; in gedrukte vorm werkte het als een soort zaligverklaring. Een en ander was in de Spaanse Nederlanden op gang gebracht door
onder meer de theresiaanse kloosterhervorming. In de figuur en het werk van
de al in 1622 heilig verklaarde Theresia van Ávila (1515-1582) had de (auto)biografische kloosterschriftuur een nieuwe statusverhoging gekregen.

D E L I T E R AT U U R VA N C I R C A 1 6 7 0 T O T C I R C A 1 7 0 0

De spiritualiteit van het schrijven in vrouwenkloosters
Aan het eind van de zeventiende eeuw telde men in de katholieke Nederlanden niet minder dan achttien karmelietessenkloosters. Al in de eerste stichtingen, onder Albrecht en Isabella gerealiseerd door twee belangrijke Spaanse
gezellinnen van Theresia van Ávila – Anna van Jezus en Anna van Sint-Bartholomeus – was er spirituele ruimte voor de schrijvende medezuster. In de eerste
plaats betrof dat natuurlijk Theresia zelf. Vanuit de karmel in Brussel leverde
Anna van Jezus grote inspanningen voor het drukken en het vertalen in het
Latijn en het Nederlands van haar geschriften – het begin van een waar succesverhaal. Alleen al in het Nederlands verscheen er tijdens de zeventiende eeuw,
met inbegrip van de van commentaar voorziene Poesias, wel vijftig keer een
titel van Theresia, afzonderlijk of in verzamelwerken. Een ingrijpend gecensureerd leven van Anna van Jezus zelf verscheen in het Spaans te Brussel in 1632,
tien jaar na haar dood. Hetzelfde jaar kwam een Nederlandse vertaling uit van
de Spaanse autobiografie van Anna van Sint-Bartholomeus (overleden in 1626),
die het karmelietessenklooster van Antwerpen had gesticht. Over haar liep het
in deze context toch wel zeer betekenisvolle verhaal dat zij als ongeletterde op
een wonderlijke manier van Theresia had leren schrijven in een hand die zich
amper van die van de heilige liet onderscheiden.
Het opmerkelijkste egodocument dat uit de Zuid-Nederlandse karmelietessenkloosters is voortgekomen, heeft evenwel de drukpers nooit bereikt. Dit
was de eveneens in het Spaans en op bevel van haar biechtvader geschreven
autobiografie van zuster Margarita vande Moeder Godts (Van Noort) (1585/
1586-1646), een ‘buitenzuster’ (een zuster die huishoudelijke taken deed en de
levensnoodzakelijke contacten onderhield met de buitenwereld) van de karmelietessen in Brussel. Zij was de in Friesland geboren dochter van een
Noord-Brabander die in het koninklijk leger diende. Het origineel van haar au-
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tobiografie lijkt verloren gegaan, maar er zijn verschillende afschriften van een
Franse en Nederlandse vertaling bekend, deze laatste vervaardigd door de augustijn Jan Estrix, geen karmeliet dus, maar een buitenstaander. Heeft men in
bredere kring een publicatie overwogen? De tekst trekt in zijn genre om velerlei redenen de aandacht. Dat een van huis uit Nederlandstalige, eenvoudige buitenzuster een lijvige tekst in het Spaans schrijft, opgesmukt met Latijnse citaten, is niet vanzelfsprekend. Blijft de rol van de biechtvader of de vertalers in
het ongewisse, de taalwonderen die Margarita zelf signaleert – zoals het tijdelijke verstaan van al het Latijn van de kerstliturgie – hebben er, zeker in het
karmelitaanse klimaat, toe bijgedragen dat om de schrijfsters van zulke teksten een halo-effect ontstond van directe hemelse inspiratie. Het klooster als
pinksterzaal:
My docht datmen de metten* in t’ Spaensch song, want ick verstond
*koorgebed
al de psalmen perfectelyck, lessen en antiphonen*, daer ick seer van *korte zangen
verwondert was [...]. Ick volherde al de feestdagen in dese blyscap,
na een psalm
maer het Latyn wirdt wederom Latyn, en ick en verstondet niet meer.

Deze autobiografie biedt vervolgens een extreem maar allesbehalve uniek
voorbeeld van de mateloze zucht tot lijden (dolorisme) die deze geschriften
kenmerkt. Die vond haar oorsprong in de navolging van het lijden van
Christus, de spiritualiteit van de ‘vernieting’ van het eigen zelf om de liefdesrelatie met God zo puur mogelijk te houden, de waardering van het lijden als de
opperste vorm van beminnen, de angst om door de duivel bedrogen te worden
en – zeer belangrijk – de absolute gehoorzaamheid aan de raadsman. De obsessie voor deze laatste deugd wijst indirect ook op de argwaan voor mystieke
ervaringen bij de geestelijke leider en de angst voor ketterij. Het is bekend dat
bijvoorbeeld Anna van Jezus niet veel voelde voor de vaak abstract geformuleerde Rijnlandse en Brabantse mystiek.
De boetedoeningen die de eenvoudige Margarita zich in navolging van de
lijdende Jezus oplegde, zijn vaak zo gruwelijk dat de lectuur van haar Leven
haast ondraaglijk wordt. Ze laat zich in navolging van Jezus aan een pilaar binden en door haar medezusters geselen, wrijft zout en azijn in haar wonden,
mengt as en roet in haar eten, maakt met blote handen de afvoer schoon, stopt
haar hoofd in het toilet, drinkt een spuugbak uit, draagt dierendrek onder
haar kleren et cetera, maar ook zo ontvangt zij, zegt ze, van haar God ‘duijsent
caressen’ en ‘seer troostelyke woorden en dat soo dickmaels dat mij onmogelyck is tgetal te seggen’.
Onder de schrijvende zusters die dit extreme voorbeeld evenaren – het gaat
vaak om dezelfde of zeer soortgelijke zelfkastijdingen – bevindt zich de ex-

Waer hebt gy die manier, die woorden uyt-gesocht
Die ghy in al uw’ Schrift soo hoogh hebt by gebrocht,
Wie was u Directeur, wat nieuwen Godtsgeleerden
Die u zoo Goddelyck en raere* Less’ dicteerden?
Wie heeft uw’ handt geleyt, uw’ penne geregeert?
[...]
Hoe meyn ick dat by u versint* geworden is
Soo menigh, eyghen, schoon, en raer gelijckenis?

*zeldzame

*door u bedacht

De confrontatie van goddelijke inspiratie en geestelijk leiderschap had de jonge
Françoise overigens zelf aangereikt in haar op bevel in het Frans geschreven
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tatische Françoise-Clara van Sint-Lieven (Livina Sanders; 1629-1652), non bij
de Gentse penitenten-recollectinen, een strenge en recent gereorganiseerde
franciscanessengemeenschap. Ze schreef met een vaardige pen in de beide
landstalen. Ze stierf jong en verbleef amper achttien maanden in het klooster,
vaak als een teken van tegenspraak. In het Nederlands zijn van haar onder
meer bijna dertig ‘binnenkloosterlijke’ en uit het vuur geredde (!) geheime
brieven bewaard, die zij met de oogluikende toestemming van de overste aan
zielsverwante medezusters schreef en waarin zij haar mystiek beleefde devotie
tot de wonden van Christus en inzonderheid tot het Heilig Hart uiteenzette in
een doloristisch-emotionele context. Elke vrijdag kwam zij met haar ‘zusterkens’ in het geheim geestelijk samen om in een van de heilige kruiswonden te
verkeren. Ze schetst de mystieke opgang in stadia die zich in deze wonden lokaliseren. Van de wonden in de voeten gaat het in een opwaartse beweging langs
de handen naar de zijwonde: daar lag de toegang tot de vereniging met het
hart. Bekende auteurs van de mannelijke tak van de orde, de minderbroeders
Franciscus Cauwe en Fulgentius Bottens, zijn als toegewijde zaakwaarnemers
van haar werk opgetreden. Ze waardeerden in de eerste plaats haar heiligheid,
maar van deze heiligheid achtten zij niet alleen haar wonderlijke leven, maar ook
haar geschriften een onweerlegbaar bewijs. De mystieke theoloog Bottens heeft
zich voor zijn op mystieke leest geschoeide handleiding voor een volmaakt
geestelijk leven, de in allerlei varianten wel een dozijn keer uitgegeven Reghelen
(1681), beroepen op de regels van Françoise Clara’s geheime kloostergenootschap.
Cauwe gaf in 1677 – weer eens in Duinkerke – het leven en al de bewaard gebleven brieven uit, waarbij hij ook haar Franse werk in het Nederlands vertaalde:
Het leven ende goddelycke leeringhen van Sr. Francoyse Clara van S. Lieven. Het
boek zou drie keer worden gedrukt en ook in het Frans uitkomen. In een lang en
opmerkelijk drempeldicht van de Brugse boekencensor, kanunnik J. Lourier, wordt
aan de ongeleerde zuster een hemels geïnspireerd schrijverschap toegedicht:

De woonste ende geestelijcke menagie [huishouden] Godts met de ziele. Ze geeft
zelf raad aan geestelijke raadsmannen en vraagt begrip voor bijzondere er varingen. In weerwil van de heroïsch in praktijk gebrachte gehoorzaamheid,
zijn in zulke vrouwenteksten vaak emanciperende krachten aan het werk.
Het rijmstuk van Lourier is ook nog om een andere reden interessant. Het
plaatst de wens dat Françoise-Clara door Rome heilig zou worden verklaard
in een ‘nationalistisch’ vertoog. De roep om eigen heiligen betrof niet alleen de
kloosterfamilies, maar de gehele natie; die claimt tegenover de invasie van mediterrane heiligen die de contrareformatie kenmerkte, de erkenning van de heldhaftig deugdzamen uit het eigen volk:
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Laat zich Italiën en Spanjen vrij verheffen,
Alsof hun heiligheid kond’ alles overtreffen
[...]
Ik zegge dat gij hier niet minder zult bespien

of met een zinspeling op de te lande vaak nagevolgde Franse leefstijl:
Wat dunkt u Frankrijk, van dees nieuwe Vlaamse vonde,
Hebt gij wel ooit aan ons zulk mode afgezonden?

De schrijfster wordt zelfs als beschermheilige aangeroepen om het vaderland
tegen de Franse Mars te verdedigen voordat het ‘vol Franse leliën’ zou staan.
Was de publicatie van dit vrouwenleven mede ‘vaderlands’ gemotiveerd, nationale overwegingen speelden ook in de begijnencultuur een rol. Het begijnenwezen bereikte in de laatste decennia van de eeuw een waar hoogtepunt.
Hiervan getuigt onder meer de opvallende zeventiende-eeuwse architectuur
van de nu nog vaak als middeleeuws bestempelde begijnhoven.
De begijnen
In de circa vijfendertig hoven van de Zuidelijke Nederlanden moet het aantal
begijnen vanaf de jaren zeventig een toppunt hebben bereikt. Hoewel men in
sommige tellingen ook wel eens de schoolmeisjes die bij hen in de kost waren
of de inwonende vrouwelijke familieleden van een begijn durfde mee te rekenen,
spreken de cijfers een indrukwekkende taal. Zo telde men bijvoorbeeld ooit
300 begijnen in Antwerpen (1671), 900 in het Groot Hof van Brussel (1693),
1000 in het Groot Hof van Gent (1679) en 300 in het Klein (1691), 363 in Leuven
(Groot Begijnhof) (1680), 152 in een toch kleine stad als Hoogstraten (1694),
234 in Lier (1687), 264 in Tongeren (1676), 245 in Dendermonde (1685) en 350 in
Turnhout (1693). De oorsprong van het begijnenwezen was in de jaren twintig

Al is het verdienstelijker zich door een plechtige gelofte van kuisheid, gehoorzaamheid en armoede aan God te wijden, de Nederlandse vrouwen zijn zo dat ze
veeleer niets doen dan iets durven beloven; liever willen zij altijd kuis zijn dan zich
tot een altijddurende kuisheid verbinden; ze gehoorzamen liever dan ze de gelofte
van gehoorzaamheid doen; ze leggen zich liever toe op de armoede door een
matig gebruik van hun goederen dan opeens van alles afstand te doen, zodat zij
met watoverblijft de arme kunnen weldoen.

Naar aanleiding van de zogenaamde duizendste sterfdag van Begga in 1698
schreef de Gentse begijn M.H. voor een jeugdig publiek een beknopt leven van
de heilige waarvan elk hoofdstukje wordt afgesloten met een lied. Ook in de
dubbele kwalificatie van Begga in de titel van deze late publicatie zindert nog het
thuisgevoel: Staeltiens van het leven van de H. Begga, hertoghinne van Brabant,
fondatersse van de beggijn-hoven. Een van ons dus.
Er zijn evenwel weinig of geen aanwijzingen dat deze manifestaties van ‘vaderlands gevoel’ in de spiritualiteit en de teksten van de begijnen een rol van betekenis hebben gespeeld. De geestelijke literatuur die in de hoven is ontstaan,
draagt wél andere ‘eigen’ kenmerken, zoals een neiging naar meer op het ‘volk’
gerichte vormen van vroomheid en didactiek. Deze tendens had onder meer
te maken met de rol van de begijnen in het meisjesonderwijs. Voorts kozen begijnen vrij hun geestelijke leiders en verbonden ze zich soms aan een bepaalde
spiritualiteit door lid te worden van de derde orde van een van de grote kloosterfamilies (de derde orde vormde een geestelijke gemeenschap van personen
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en dertig de inzet geworden van een soms bits dispuut. Een sterke stroming,
gesteund door aartshertogin Isabella en de gerespecteerde Leuvense hoogleraar
Puteanus voerden de Haspengouwse prinses Begga – zevende eeuw! – als stichteres van de begijnen op. Anderen hielden het bij de twaalfde-eeuwse Luikse
volkspredikant Lambert li Beges. Historisch gezien misten beide beweringen
elke grond. Maar Begga haalde het. Én als vrouw – telg van het Frankische geslacht der Pippijnen nog wel – én als (Zuid-)Nederlandse heilige beantwoordde
haar figuur op een ideale manier aan de nationaal-godsdienstige aspiraties van
het aartshertogelijk regime. Jozef Geldof van Rijkel, abt van de Leuvense SintGeertrui-abdij ging in zijn even lijvige als invloedrijke Vita S. Beggae (Leven
van Sint-Begga) (1631) zelfs zover het typische begijnenstatuut – geen eeuwige
geloften en geen kloosterleven! – in verband te brengen met de praktische vrijheidszin van de ‘mulier Belgica’, de (Zuid-)Nederlandse vrouw. Die is vredelievend en wil zich liever laten leiden dan dwingen. Het begijnendom was haar
als het ware op het lijf geschreven. En de abt citeert de Antwerpse bisschop
Malderus:
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die volgens de – verzachte – regel van een kloosterorde leefden). Vaak ook promootten ze in hun omgeving hun eigen particuliere religieuze praktijken (‘devoties’). Vandaar dat de begijnenteksten, naast een gemeenschappelijke cultus
van de passieve, ‘vrouwelijke’ deugden – ootmoed, geduld, gehoorzaamheid –,
een grotere verscheidenheid vertonen dan de eigenlijke kloosterliteratuur.
Daarvan biedt het pas in 1712 verschenen en anonieme Het leven van [...] de H.
Begga [...] met een cort begryp van de levens der salige, godtvruchtige en lofweerdige beggyntjens der vermaerde en hoogh-gepresen beggynhoven vele treffende voorbeelden. Het boek bewaart een ruime keuze ongepubliceerde teksten,
zowel egodocumenten van strikt intieme aard en vertolkingen van mystieke
ervaringen, als makkelijk te memoriseren verzen en rijmgebeden voor gelijkgezinden of de buitenwereld. Contemplatie en actie. Tot de eerste groep behoort bijvoorbeeld de roepingsgeschiedenis van de temperamentvolle Anna
Berchmans uit Diest († 1665), nicht van de bekende heilige Joannes Berchmans.
Ze spaart daarin haar dwarsliggende moeder niet, en evenmin haar eigen ‘wilde’ en ‘ongetemde’ aard. De lokaal beroemde Geertruy Cordeys (1656-1702),
die als ooit verstoten kind in de stad Leuven de godsvrucht tot de Heilige Familie
propageerde, heeft zelfs tevergeefs gevraagd dat na haar dood haar teksten
zouden worden verbrand. Maar ze schreef ook voor de gemeenschap: devote
oefeningen en rijmpjes. Geheel geïnvolveerd in de opvang en opvoeding van
behoeftige meisjes was de muzikaal en dichterlijk begaafde Mechelse begijn
Catharina Peremans (circa 1633-1707): ze stimuleerde in daad en (zeer eenvoudig) dicht de devotie tot de engelen. Door haar bewaarengel bezield wilde ze de
wereld voor Christus winnen:
Och, dat in mijn ziele kwam
Enen serafijn vol vlam!
Dat de bladers van de bomen,
Dat het riet langs al de stromen
Dat het groen ontelbaar gras
Ieder een trompette was

Opdat zij met hunne slagen*
Heel de wereld mochten dagen**
Dat z’uw wonden, dat z’uw bloed
Vielen alledaag te voet.
Wonden waren dan geen wonden,
Zonden bleven dan geen zonden.
*geluid **dagvaarden

Een begijn die met haar nagelaten geschriften dicht in de buurt kwam van de
autobiografisch gestoffeerde levens van kloosterzusters, was de Antwerpse
Anna van Schrieck (1642-1688). Ze werd geleid door paters kapucijnen. Haar
biografie – met weer een bewogen roepingsverhaal – en teksten werden in 1698
in boekvorm uitgegeven door twee medebegijnen. Ze was de nicht van Reginald
Cools, bisschop van Roermond, die vanuit zijn hoge kerkelijke positie in bewondering op haar neerzag. Haar meticuleuze aantekeningen zijn geschreven

Siet de Heylighe komt daer, maeckt haer plaetse, doende reverentie.
Somtyts verydelde* me dat tot lachen, denckende dat sy met my
geckten; ende somtyts was ick in alle dese dinghen soo bedroeft,
dat ick my niet en kost onthouden van overvloedelijck te weenen;
eensdeels omdat my docht, dat ick de Menschen soo bedroogh, ende
eensdeels omdat ick sulcken pyne ghevoelde in die achtinghe der
Menschen [...]; och sal ick niet eens moghen woonen, daer ick
veracht sal worden?

*verdwaasde

Dezelfde argwaan en angst voor elke vorm van zelfgenoegzaamheid – ‘het
subtiel eyghen-soecken’ – zou zij ook tegenover haar eigen schrijftalent aan de
dag leggen.
Schrijven en ‘geschreven worden’ in een kluis: Maria Petyt (1623-1677)
Maria Petyt werd als schrijfster pas in het midden van de twintigste eeuw door
de literatuurgeschiedenis ontdekt. Nadat er in 1681 te Brussel al een Kort begryp
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in een zakelijke rapportstijl, die sterk contrasteert met de doloristische en
zelfkastijdende strekking ervan.
In een van haar notities van 1685 vertelt Van Schrieck dat ze ziek te bed liggend ‘op eenen subiet’ een verschijning kreeg van de in 1677 overleden mystica
en kluizenares Maria Petyt, die haar vriendelijk toelachte. Ze nam zich voor
om bij leven en welzijn het graf van de mystica in Mechelen te bezoeken. De
lectuur van Petyts pas verschenen geschriften (1683-1684) had bij haar blijkbaar een diepe indruk nagelaten. Maar het verhaal illustreert evenzeer dat ook
extatische vrouwen die niet tot een kloostergemeenschap behoorden, van elkaars bestaan af wisten en een soort geestelijke gemeenschap vormden; de levens
vonden bij de belevers van dezelfde waarden en ervaringen gretige lezers en
navolgers. Binnen het netwerk van de vrouwelijke mystieke belijdenisliteratuur heeft dus niet alleen de zeer herkenbare en gezagvolle hand van Theresia
van Ávila de pen van menige schrijfster geleid. Maar dat netwerk is nauwelijks
onderzocht.
Anna van Schrieck is inderdaad op het graf van Petyt gaan bidden. Zulke
vormen van waardering betroffen overigens niet alleen de overledenen. De
verering (en verdachtmakingen) die extatische begijnen en geestelijke dochters
al tijdens hun leven van hun omgeving ondervonden – in tegenstelling tot de
meeste kloosterzusters kwamen zij wél met de ‘wereld’ in contact – was voor
velen onder hen een ware kwelling, waaraan zij in hun gewetensrapporten uiting
gaven. Toen zij nog een huisje in het Gentse Klein Begijnhof bewoonde, werd
Maria Petyt, vertelt ze zelf, op straat door kinderen en bedelaars nageroepen:
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van was gedrukt, verscheen Het leven vande weerdighe moeder Maria a Sta Teresia
(alias) Petyt volledig te Gent in 1683-1684. De vierdelige publicatie in twee
kwartobanden besloeg een kleine vijftienhonderd bladzijden (!), de lovende, met
apologetische vaart geschreven inleiding van haar spirituele raadsman inbegrepen. Drukkers waren de erven Vanden Kerchove, die in die jaren ook mystieke traktaten van Bottens uitbrachten. Maar er is veel meer dan de omvang
van het boek dat de aandacht opeist. In de levensloop en de teksten van de
schrijfster komen niet alleen de verschillende tendensen en stromingen uit de
religieuze vrouwenliteratuur van die dagen samen. Helder treedt er bovendien de impact aan het licht van de bijzondere omstandigheden waarin deze
teksten zijn ontstaan. Uit de relatie tussen raadsman en mystica groeide een
wederzijdse, soms confronterende dialoog, die het relaas over de religieuze ervaringen een beschouwelijke en psychologische diepgang verleende. Ten slotte
reflecteerde Petyt, zoals gezegd, ook over haar schrijverschap zelf en over de
status van haar teksten.
Het eerste deel bevat de eigenlijke autobiografie, de drie andere bestaan uit
de verslagen en brieven die Maria Petyt aan haar raadsman bezorgde. Die heeft
er, naar eigen zeggen, niets aan veranderd. Wel deelde hij het levensverhaal op
in 155 hoofdstukken, die hij elk voorzag van een korte inhoudsopgave, soms
op grond van een vreemde interpretatie. Van de andere teksten doorbrak hij
de chronologie door ze thematisch te groeperen. Michael van de Heilige Augustinus (of Jan van Ballaer, 1621-1684) leidde de schrijfster eenendertig jaar, vanaf 1646. Als schrijver over het mystieke leven in het Latijn en het Nederlands
en als bekleder van belangrijke ambten binnen zijn orde was deze pater karmeliet een gerespecteerde autoriteit. De kluizenares én de leider hebben elkaars werk beïnvloed. Het feit dat Michael vanwege zijn functies verhuisde,
heeft Petyt genoopt om nog meer naar de pen te grijpen. Ze had overigens zijn
schrijfbevel niet nodig om dat te doen. Schrijven had in haar leven wezenlijk
een regulerende functie. ‘Al stillekens, zonder dat mijnen biechtvader daar iets
van wist,’ schrijft ze, noteerde zij zijn ‘gheestelijcke vermaeninghen’, zodat zij
in amper zestien maanden ‘bykans eenen gheheelen boeck vol hadde geschreven’. Schrijven leidt haar tot innige aandachtigheid, stil toeluisteren en inzicht.
Nooit wordt zij er moe van, ‘al schreve ick eenighe uren naer [na] een’. Toegepast op haar autobiografie en de haar opgelegde schriftelijke vertolking van
haar geestelijke ervaringen luidt het:
Ick staen dickwils in mijn selven verwondert, hoe dat dese ghehoorsaemheyt
van my volbrocht wort. Ick ghevoele dat ick van iemant daer in soo merckelijck
gheholpen worde, maer ick en weet niet van wie [...], want het wort in my van
stont tot stond, van sin tot sin, op wondere maniere ghedicteert, met groote

eenvoudigheyt ende stilligheyt des ghemoets. [...] De penne inde handt nemende
met een minnelijcke ooghe op Godt, soo komt het al stillekens inde memorie,
’t ghene langhe jaeren ghepasseert is, ende op alle die jaeren daer noyt op
ghedacht en hebbe.

Ick ginck naer ’t avondt-ghebedt half opghetoghen*, ende gheestelijck
droncke. Ick en wete niet hoe ick de trappen afghegaen ben, oft ick de
aerde gheraeckt hebbe, ende moest my met ghewelt teghen houden om
niet luyde op te roepen: o liefde! o liefde! ghy hebt myn hert ghestolen!

*in extase

Petyts geestelijke loopbaan heeft, zoals gezegd, alle wegen gekruist waarop de
geestelijke vrouwenliteratuur zich in die tijd heeft ontwikkeld. Omdat zij wegens een oogkwaal als koorzuster niet aan het officie kon deelnemen, moest zij
het convent van de Gentse augustinessen verlaten. Daarna kwam ze in dezelfde
stad in het Klein Begijnhof terecht, waar zij met een andere geestelijke dochter
een leven ging leiden als derde ordelinge van de karmel. Als haar nieuwe geeste-
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Met genoegen noteert ze dat zij haar vader, die vaak hoog opgaf van haar brieven,
kort voor hij stierf nog een brief had gestuurd ‘die minnelijck ende vloeyende
geschreven was’.
Voor ze de wereld van de geestelijke boeken ontdekte, had de literair aangelegde Petyt groot plezier geschept in het lezen van de ‘Historie-Boecken van de
Ridders’, waardoor zij tot wenens toe was ontroerd. Dergelijke herinneringen
komen in de hoofdstukken over haar jeugd, haar ouders, haar opvoeding en
haar roeping ruimschoots voor. Ze vormen het levendigste onderdeel van
haar werk. Ze groeide op in een groot, harmonisch en van religie doordrenkt
koopmansgezin in het Zuid-Vlaamse (nu Franse) Hazebrouck. Liefde voor
spel, kleren en juwelen en het – soms van pittig of bewogen commentaar voorziene – komen en gaan van huwelijkskandidaten wisselen zich in het verhaal af
met perioden van vrome ingekeerdheid. Haar lange roepingsgeschiedenis vertelt
ze met veel gevoel, vol begrip voor haar ouders, inzonderheid voor haar nuchtere, tegenstribbelende vader, aan wie ze bijzonder gehecht was. Als schrijnend
detail vertelt ze hoe ze als achtjarig meisje dat de kinderpokken had gekregen,
zich ooit had verbeeld dat hij, vanwege haar geschonden gezichtje, minder van
haar ging houden. Wanneer ze terugblikt op haar volwassen leven als godgewijde kluizenares, gaat ze over tot een compromisloos oprechte zelfanalyse.
Niets gaat zij uit de weg, ook niet als ze in perioden van diepe dorheid en verlatenheid, vol afkeer voor haar omgeving en vervuld met godshaat, neigingen
voelt tot zelfdoding: ‘liever de korte pyn’. Maar ook de momenten van vervoering
weet zij met schroom en met zin voor crescendo’s onder woorden te brengen:
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lijke leider Michael van de Heilige Augustinus in Mechelen prior wordt, volgt
ze hem om er met een medezuster in de nabijheid van diens klooster in een
huis, de ‘Cluyse’ genaamd, de facto naar de eerste regel van de orde te leven.
Rond haar verzamelen zich geestesverwanten en haar ervaringen krijgen meer
en meer een extatisch-mystieke inslag.
Ook het referentiekader van haar teksten, waarin zowel haar eigen lectuur
als de adviezen van haar leider werkzaam zijn, maakt het moeilijk om haar onder
te brengen in een bepaalde ‘school’. Vele van de door haar gebruikte mystieke
termen verwijzen direct naar het abstracte taalgebruik van de middeleeuwse
Brabantse en Rijnlandse mystiek, maar even nabij waren haar kennelijk de geschriften van de kapucijn Canfeld (zie p. 479), de leraar van de ‘vernieting’, van
Theresia van Ávila, van Juan de la Cruz, van Maria-Magdalena de’ Pazzi en
van de Franse mysticus Jean de Saint-Samson, een ordebroeder van haar geestelijke vader. Beide laatsten behoorden niet tot de theresiaans hervormde tak
van de karmelieten, maar tot de zogenaamde hervorming van Touraine, die de
contemplatieve strekking in de oude karmelietenorde tot nieuw leven had geroepen. Zij waren er ook beiden de grote bezielers van. Met de spiritualiteit
van de Onze-Lieve-Vrouwebroeders, zoals de oude karmelieten heetten, zijn
ook de opvallende mariale aspecten van Petyts mystiek te verbinden. Uit de
verslagen die de andere delen van Het leven beslaan, blijkt hoe moeizaam
soms de schrijfster al de strekkingen waarmee zij via de instructies van
Michael in contact kwam, in haar ervaringswereld kon plaatsen. Onder meer
het probleem dat de Zuid-Nederlandse kapucijnenmystiek al tijdens de eerste
decennia van de eeuw had beroerd, de rol van de mensgeworden Christus in
de mystieke godservaring, heeft haar diep geraakt en verontrust:
Hoe sal ick my dan besigh houden met de onverbeelde Godtheyt, daer alle
verbeeldinghe moet achterghelaeten worden, en te saemen* my inbeelden de
Lichaemelijcke Menscheyt: dit is al even eens, al oft ick saemen moest sien,
ende blindt zijn.
*tegelijk

Vallen in de geschriften en de figuur van Maria Petyt veel aspecten van de laatzeventiende-eeuwse Zuid-Nederlandse mystieke vrouwenliteratuur scherp
waar te nemen, een baken is haar werk uiteindelijk niet geworden. Wellicht
heeft dit te maken met het overlijden van haar geestelijke leider één jaar na het
verschijnen van de laatste delen van haar geschriften. Hij had kennelijk ook
het plan gekoesterd om de begaafde schrijfster – de Vlaamse Theresia! – in internationale kerkelijke milieus bekend te maken via een door hem gemaakte
Latijnse vertaling. In het Romeinse archief van de karmelieten is er nog een afschrift van te vinden. Het is door de muizen half weggevreten...

Religieuze letteren in de Republiek

Deze tekst is een indringende weergave van het ‘drama dat zich voltrekt in de
bevindelijk-calvinistische ziel die smacht naar geestelijke tekenen van uitverkiezing, en dat in het besef dat die genade altijd onverdiend is en het resultaat
van een soeverein besluit van haar Schepper’. Hij komt niet uit een preek,
maar uit een satirische sleutelroman van 1691. Het gaat om de woorden van
een bezorgde vader die zich diepgaand bemoeit met de geestelijke groei van
zijn zoon, de titelheld Philopater. Het boek vertelt diens ontwikkeling van
rechtzinnig calvinist tot overtuigd aanhanger van de filosofie van Spinoza
langs een route waarin nagenoeg alle richtingen van de toenmalige theologie
worden aangedaan. Verlost van alle religieuze obsessies wordt Philopater uiteindelijk een ‘waaragtig’ wijs mens. Het citaat, waarin de ‘talmerijen’ van de
‘voetianen’ via de bezwerende vragenreeks ook stilistisch scherp worden neergezet, raakt het hart van het rechtzinnig geloof.
Het leven van Philopater verscheen anoniem en met een fictief Gronings
drukkersadres in twee delen, het eerste in 1691 en het Vervolg in 1697. De auteur
was de mislukte Amsterdamse theologant Johannes Duijker(ius), armoedig
broodschrijver en stotteraar, die als predikant nooit aan de bak kon komen.
Zelf was hij spinozist geworden. Vooral het duidelijk spinozistische tweede deel,
waaraan een groepje verwante geesten zou hebben meegewerkt, wekte veel tegenstand: de Amsterdamse uitgever Aart Wolsgryn werd in 1698 veroordeeld tot
een zeer hoge geldboete, acht jaar tuchthuis en vijfentwintig jaar verbanning
uit Holland en West-Friesland. Maar in 1704 – na het betonen van berouw? –
was hij kennelijk weer een vrij man. Het eerste deel, waarin Duijker de draak
steekt met de haarkloverijen en twisten binnen de kerk, werd beter onthaald;
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Hoe bevindje uw al gestelt, voelje al wat genade in uw ziel? Ervindje wel die heylsame
verligtinge van Gods goede en H. Geest in u? Sout gy uw reets van uw roepinge en
verkiesinge wel konnen of durven verseeckeren: Ah, mijn waerde soon, daer is
soo veel aen gelegen! Hier moet men vast op gaen, of men leyt seer ligtelijck
schipbreuck aen sijn zaligheyt. Wordje wel gewaer dat de Sone Gods soo nu en
dan eens aen de deure van uw ziele klopt en uw van uw geestelijck kintschap
verseeckerd? Druckt het gewigte van de vergeeving der sonden uw soo al wat op
’t herte? Is’ er oock eenige geestelijcke gerustheyt in uw? Bemerckje oock in uw siele
een wercksaeme drift, om aen de Heere Jesus u selven geheel en al over te geven?
Hebje niet somtijts eenige versoekinge en swaere aenvegtinge des Duyvels uyt te
staen? Wordje niet gewaer dat dien heyloose vyant geduurig als een brullende en
verslindende Leeuwe rondom uw gaet? Wederstaet gy hem wel met de geestelijcke
wapenrustinge des Geloofs? Overwinje sijn listige aenvegtingen wel?
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elke theologische richting kon er genoegen beleven aan de satirische geseling
van de tegenstanders. Philopater en zeker het Vervolg maken deel uit van een
corpus van als subversief ervaren literaire teksten, met name romans, waarin
aan het einde van de zeventiende eeuw radicale ideeën verwoord lijken te worden (zie p. 811).
Gingen zowel de ratio van de opkomende verlichting als allerlei vormen
van godsdienstig radicalisme de dominante christelijke traditie aantasten, het
globale beeld van de religieuze literatuur zelf wijzigde zich toch niet meteen.
Wel bevorderden de theologische twisten en de toenemende vrijdenkerij bij
vele vromen de drang om zich, op zoek naar persoonlijke heiligheid, af te zonderen in de gezegende zekerheid van wat Jan Luyken ‘het stille hoekje’ noemde:
weg van de wereld of zelfs weg van de officiële kerk in aparte gemeenschappen
van vromen die – op hun beurt radicaal – hun christendom gingen beleven,
toelichten en belijden in een eigen tekstcircuit. In de wereld van deze zogenaamde ‘stiefkinderen van het christendom’ of chrétiens sans église situeerden
zich zowel bewegingen en stromingen die voor kerk en staat gevaarlijk werden
geacht – en dan ook streng werden aangepakt – als minder sektarische gemeenschappen van mystiek georiënteerde, ‘stille’ en wereldmijdende christenen, die zich meestal schaarden rond een charismatische leidersfiguur. Binnen
de officiële kerk bleef het literaire herderlijke werk zijn tweezijdig gezicht behouden: aan de ene kant een netwerk van geleerde en verdraagzame predikanten die de dichtkunst in al haar glorie verbonden met de uitoefening van hun
ambt, aan de andere zijde de groep van bevindelijke en meer wereldmijdende
dominees die vanuit hun pastorieën hun gemeenten voorzagen van meditatieteksten, liederen en gedichten in de geest van de Nadere Reformatie. Aan de
literaire productie van de gevestigde kerk namen steeds meer vrouwen deel,
waarbij enkelen zich niet alleen beperkten tot het religieuze – het domein dat
voor hun sekse traditioneel het meest geschikt werd geacht – maar kennelijk
ook in bredere zin als dichteres wilden schitteren.
Het gereformeerd geloof als ruimte voor poëzie en emblemata
Ook na 1670 bleven dominante figuren en netwerkbouwers als de rechtzinnige
predikant Johannes Vollenhove en de vrijdenkende collegiant Joachim Oudaan
hét aanspreekpunt voor de geleerde dichters die als leek of – wat meestal het geval was – als predikant hun literaire ambitie combineerden met hun inzet voor
het geloof.
De Rotterdamse leek Pieter Rabus (1660-1712), later oprichter en enige redacteur van het eerste Nederlandstalige geleerdentijdschrift De Boekzaal van Europe
(1692-1702) en tot aan zijn dood leraar aan de Latijnse school van zijn vaderstad, was in alle opzichten een product van het milieu rond Oudaan, bij wie hij

overigens een persoonlijke opleiding had genoten. In 1678 – hij was toen nog
net geen achttien – had hij, behalve de Rijmoeffeningen die hij samen met
David van Hoogstraten uitgaf, al een dichtstuk van 780 verzen klaar, De kruisheld ofte het leven van den apostel Paulus. Dit zou met enkele andere gedichten
van zijn hand pas in 1681 te Enkhuizen van de pers komen. De vertraging had
wellicht te maken met de Paulinade – een écht epos – dat Antonides van der
Goes in de voorrede van zijn Ystroom (1671) in het vooruitzicht had gesteld.
Die belofte werd een soort hype, maar het kwam er niet van, wat juist de
Rotterdamse lijkdichters van de al in 1684 overleden dichter – Oudaan en
Rabus op kop – nadrukkelijk hebben betreurd. Hadden ze zitten wachten op
een protestantse tegenhanger van Joannes de Boetgezant? Zelfs de oude Vondel
had zich over Van der Goes’ traagheid ooit een grapje gepermitteerd:

(Met het voorwerp van dat verdienen zal wel geen auteursgeld maar gewoon
achting zijn bedoeld!) Het is niet duidelijk waarom Rabus zijn jeugdwerk toch
nog voor het overlijden van Antonides – overigens met een wat gereserveerd
klinkend drempeldicht van Oudaan – in het verre Enkhuizen heeft laten
drukken. Maar graag liet hij ‘dit werk voor gaauwer geesten staan’: ‘een ander
mag [moge] dit oogwit nog betreffen’. Al vertoont De kruisheld met zijn vijfvoetige jamben hier en daar invloed van Vondels epos Boetgezant, toch vormt
het gedicht vooral een belerend betoog, zonder veel structuur. Rabus’ vergeten
latere bundel Zegen en vloek-dichten uit heilige stoffen. Yder na den val der hartstochten op byzondere maat berymd (Rotterdam 1693) bevat bijbelse gedichten
die meer blijk geven van een door het gevoel bewogen religiositeit, met hier en
daar zelfs een reminiscentie aan De Decker.
Een pleidooi voor een principieel bijbelse poëzie – met voorbeelden – was
te vinden in de Bybelse gezangen (1682) van Laurens Bake (1629-1702), als zoon
van Joost Baeck een oomzegger van P.C. Hooft. De bundel bevat uitbreidingen
in dicht van onder meer Jeremia, het Hooglied, Habakuk en Jesaja, vergezeld
van vier toelichtende verhandelingen in proza. De laatste is een Verhandeling
over de heilige oft Bybelpoëzy. Bake meende dat de dichtkunst als ‘hemelsgave’
besteed moest worden aan heilige, bijbelse stoffen, in een hemelse verheven
stijl, de stijl die ‘by de Latynen’ subliem werd genoemd. Die is niet te zoeken in
loze hoogdravendheid,
maar voornamentlyk in ongemeene gedachten ofte vonden, te zamen gevoegd
met een geestige schikking en zwier, en opgetooid met een figuurelyke wyze
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Antonides, gy moet met uwen Paulus voortvaren, gy zult’er veel by verdienen:
want hy is een’ grooten Heilig.
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van spreeken, de dichtkunst bezonderlyk eigen, hebbende over al de natuur tot
getrouwe gezellin en leidsvrouw.
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Opmerkelijke inhoud, sierlijke zinsbouw, fraaiheid van woord en van beeld,
maar ook natuurlijkheid. Het zijn dezelfde normen die De Swaen aan de uit de
hand lopende na-apers van de ‘hoogdravende Vondel’ voorhield, en het lijkt
op wat Brandt beweerde over Vondels stijl.
Bakes stellingname was om meer dan één reden opmerkelijk. Verheven
poëzie over bijbelstoffen werd aan het einde van de zeventiende eeuw door
Nederlandse gereformeerden nog weinig geschreven. En in tegenstelling tot
Duitsland en Engeland waren hier te lande uitgewerkte betogen over de superioriteit van de ‘grootse’ bijbelse stijl uitgebleven. Bake probeerde met zijn oproep om ‘majestatische’ bijbelpoëzie te schrijven de christendichters tevens
een alternatief te bieden voor het gebruik van de ‘heidense’ mythologie, waartegen hij zich krachtig opstelde. Zijn beschouwingen over de stijl zijn beïnvloed door het Traité du sublime (1674) van de Franse classicist Boileau, een
verhandeling die op haar beurt op een beroemd Grieks voorbeeld teruggaat:
Longinus’ essay Over het verhevene, een van de basiswerken van de Europese
literaire kritiek. Bakes pleidooi – zijn boek werd een paar keer herdrukt – lijkt
effect te hebben gehad. Daarvan getuigt de voorkeur voor bijbelstoffen in de
eerste helft van de achttiende eeuw. Ook de tijdgenoten reageerden positief, met
inbegrip van de invloedrijke predikant-dichters Vollenhove en Moonen, die
althans in hun profane poëzie het gebruik van de mythologie niet plachten te
schuwen. De laatste, ooit een bewonderaar van Focquenbroch, nam in een lofdicht voor de Bybelse gezangen zelfs de gelegenheid te baat om duidelijk afstand
te nemen van de wereldse ‘krankzinnige poëeten’; tegen de ‘gewyde poëzy’ van Bake
konden deze dichters niet op. Bake was lid van het genootschap In magnis voluisse
sat est (zie p. 716) en hield – verbaast het? – niet van Huygens’ Koren-bloemen.
Of deze – vergeten – dichter van de Bybelse gezangen de dwepende bewondering van zijn vader voor Vollenhoves in Parnassusstijl geschreven Kruistriomf (zie p. 652) geheel deelde, weten we niet. Misschien vond hij dit dichtwerk nog te veel van de bijbelse tekst af staan. Maar dat hij met vele christelijke
dichters van zijn generatie naar de zeer gerespecteerde Haagse predikant opkeek, hoeven we niet te betwijfelen. Als adviseur, statusverlener en vraagbaak
van vele dichtende collegae bezat de ‘Vondelzoon’ Vollenhove een grote autoriteit
(zie p. 760). Dat was ook het geval in academische kringen: professor Francius
bijvoorbeeld legde hem jarenlang zijn dichtwerk ter correctie voor en de universiteit van Oxford kende hem in 1675 een eredoctoraat in de theologie toe.
In 1685/1686 verscheen Vollenhoves verzamelde Poëzy – een al lang gekoesterd plan –, waarin mede op aandringen van uitgever Henrik Boom tevens
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zijn overvloedige productie van profane poëzie was opgenomen: gelegenheidsgedichten en vertalingen van klassieke en oudchristelijke gedichten. De
liefdespoëzie voor zijn eerste en tweede vrouw bleef, zoals gezegd, in de la. De
predikant manifesteerde zich in deze uitgave tegelijk als dienaar van de geleerde
dichtersmuze en van het Woord Gods. De uitgave opent met de Kruistriomf,
dat zo zijn derde druk beleefde, nu gevolgd door meer dan dertig gezangen op
bijbelse thema’s met wijsaanduidingen die verwijzen naar liederen van zijn
goede vriend Sluiter en naar Lodenstein. Ze zijn grotendeels gewijd aan de gebeurtenissen rond Jezus’ lijden en verrijzenis. Deze gedichten bezitten, vergeleken met de meeste toenmalige predikantenpoëzie waarmee ze de didactischvermanende strekking delen, een hoge moeilijkheidsgraad. Ze vertonen – soms
zeer herkenbaar – overeenkomsten met oudchristelijke dichters (Prudentius
bijvoorbeeld) en zijn voorzien van Latijnse motto’s en van uitgebreide verklarende voetnoten. Dat wijst erop dat deze teksten ondanks de wijsaanduidingen meer de individuele lezende gelovige op het oog hadden dan de praktijk
van de groepszang. Op een praktisch gebruik in bepaalde omstandigheden zijn
ze overigens niet gericht. Ze zijn eerder meditatief en de lessen worden associatief aangereikt. Tot een herdruk is het, in tegenstelling tot zo veel andere religieuze liedbundels van die tijd, nooit gekomen. Er zijn plannen geweest voor
een luxe-uitgave, versierd met de ‘niewste en kleurlijkste muziek’, maar het
getalm van uitgever Halma en het overlijden van de dichter hebben die verijdeld.
Eenzelfde opvatting over de aard en de functie van de religieuze dichtkunst
koesterde de predikant Arnold Moonen, die evenals Vollenhove uit Zwolle afkomstig was. Nog student, had hij Vollenhoves Kruistriomf al met het gedicht
Kerszangh (1663) nagevolgd en dat debuut aan zijn voorbeeld opgedragen (zie
p. 653). Maar pas in 1700 lukte het hem om zijn verzamelde gedichten te publiceren, mogelijk omdat elitair-literaire religieuze poëzie van een nog vrij onbekende predikant-dichter toen niet zo goed in de markt lag. Moonens Poëzy
bevat zowel profane gelegenheidsgedichten als religieuze poëzie. Deze laatste is
in hoofdzaak te vinden in de afdelingen ‘Heilige Herderszangen’, ‘Zede- en
Kerkdichten’ en ‘Bybelpoëzy en gezangen’. De weer van ampele commentaar
voorziene religieuze pastorale verzen – Moonen oefende naar eigen zeggen
zijn ambt uit als een herder-dichter – handelen over de geboorte en het sterven van Jezus. Ze zijn geschreven in navolging van de Neolatijnse eclogen van
de Franse jezuïet René Rapin, maar dan ontdaan van hun mariale aspecten. De
rubriek ‘Zede- en Kerkdichten’ bevat onder meer Moonens jeugdwerk Verbastert
Nederlant, of klaghte over de verdorve zeden van onze vaderlant (zie p. 596). Het
is niet duidelijk waarom de dichter deze ode, waarover hij zich nog in het jaar
van haar eerste publicatie bij Vollenhove beschaamd had getoond, toch in zijn
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Poëzy heeft opgenomen. Ook de afdeling ‘Bybelpoëzy en Gezangen’ bevat nog
veel jeugdwerk, met name de geestelijke liederen, die kort, eenvoudig en begrijpelijk zijn en in tegenstelling tot Moonens andere religieuze gedichten ook
buiten Overijssel op grotere schaal werden verspreid. Moonen was wellicht
nog meer dan zijn voorbeeld een predikant die zijn ambt heeft gebruikt om
dichter te zijn, iets wat de aarzelingen in zijn roepingsgeschiedenis lijken te
bevestigen. Hij is zich in elk geval wel zeer nadrukkelijk aan de figuur van Vollenhove blijven optrekken. De dichter Poot zou, met medewerking van Moonens dochter, nog in 1720 een Vervolg der poëzye uitgeven. Zijn bewondering
betrof vooral Moonens pastorale poëzie, die voor hem en dichters als Wellekens
en De la Ruë een bron van inspiratie was. Een Deventer gelegenheidsdichter
verwoordde de blik op Moonen in zijn gemeente raak in een bombastisch
portretgedicht uit 1705:
Dit is de Goddelyke schrift ontvouwer moonen
Wiens Predikatien en Herderzangen toonen
Dat hy als Predikant en een van Vondels zoonen,
De hoogste Hoefbronslof* en preekstoel prys behaelt.
Leef lang eerweerde-doorgeleerde-groote dichter,
Historikundige-verlichte brein verlichter.

*dichterseer

Tot een andere categorie – zeer – geleerde en dichtende dominees behoorde de
theoloog Johannes d’Outrein (1662-1722). Nog als student te Franeker had hij
een berijming gemaakt van de toen nog niet gedrukte Hooglied-commentaar
van de theoloog en gelegenheidsdichter Nicolaus Lydius, wiens broers, Maar ten en Hendrik, eveneens dichtende predikanten waren. D’ Outrein laat daarin wel een vreemde formulering van de bescheidenheidstopiek horen: hij had
zijn tijd niet willen verspillen ‘met gedurig te schrijven en weder uit te schrabben, of een vierendeel van een uur over een vers te zitten aan den nagel bijten’
(Korte uitbreiding van het Hoogelied, Leeuwarden 1682). Last van zo’n writer’s
block had hij kennelijk niet, toen hij als predikant in Arnhem aan het in de
buurt gelegen beroemde buitengoed van de eveneens dichtende Johan baron
van Arnhem een hofdicht wijdde, De Roosendaalsche vermakelykheden met
een geestelyk oog beschouwd (Amsterdam 1700). Ook Pluimer had al een veel
korter Gezang op Roozendaal gedicht. Maar het hofdicht van D’Outrein onderscheidde zich daarvan: hij voorzag wat hij beschreef van geestelijke uitleg
in gecursiveerde versregels, waarvan het aantal soms veel groter was dan dat
van de beschrijvingen zelf. In de marge staan de toepasselijke bijbelplaatsen
en de – zeldzame – mythologische beeldspraak krijgt uitleg in voetnoten. Een
domeinbezoek onder de leiding van de dominee dus. Het werk had een zeker

839
D E L I T E R AT U U R VA N C I R C A 1 6 7 0 T O T C I R C A 1 7 0 0

succes (nog bijna twintig jaar later verscheen er een uitgebreide versie van in
pocketformaat, als gidsje voor de wandelaar). In het lezersbericht waarschuwt
de dichter dat de bezoekers niet alleen het schoon van de schepping moeten
genieten, maar er ook de zinnebeeldige goddelijke boodschappen van moeten
herkennen om zo nog beter uit de rijkdommen van de Schrift te kunnen putten. Die is voor de gelovige het begin en het einde van alles en omdat in het
bijbelse taalgebruik ook de zinnebeeldige taal van de schepping ligt vervat,
kan de kennis van deze laatste alleen maar voeren tot een beter verstaan van het
Woord Gods. De dichter toont zich hier een aanhanger van de emblematische
theologie, waarvan hij zich in die tijd als een groot deskundige manifesteerde.
In 1700-1701 verscheen van hem, eveneens aan de poëet-baron opgedragen,
het tweedelige monumentale boekwerk Proef-stukken van heilige sinne-beelden, een kanjer van meer dan dertienhonderd bladzijden in kwarto met lange
en preekachtige emblematische analyses van – meestal – dieren en planten,
met het oog op een dieper begrip van de bijbelteksten waarin ze voorkomen.
Het tweede deel (1701) bevat overwegend bijbelse uitleggingen van hemzelf en
anderen die vaak niet zo veel meer met zinnebeeldige godgeleerdheid te maken
hebben. D’Outreins kennis van de emblematische literatuur is duizelingwekkend en zijn inleidende uiteenzetting over het genre is een van de uitvoerigste
en belangrijkste in haar soort in het Nederlands. In het voorwerk worden de
emblemen waaruit de titelplaat van het boek is samengesteld, toegelicht in gedichten van de Utrechtse hoogleraar Hiëronymus van Alphen, grootvader van
de gelijknamige kinderdichter, en van de jonge Aletta Beck (1678/1679-na 1724).
Deze Beck, toen een van de pijlers van – om een groot woord te gebruiken –
het Arnhemse literaire leven, werd later dichteres aan de Kaap, waarheen ze
haar broer-predikant zou volgen.
Met zijn grootscheepse onderneming in het veld van de emblematische
theologie vormde D’Outrein een schakel van een opmerkelijke keten. Het initiatief voor een godgeleerd-zinnebeeldig lexicon had de al genoemde predikant Nicolaus Lydius genomen, van wie D’Outrein voordat hij naar Arnhem
trok, in Franeker de opvolger was geweest. Die had in handschrift een onvolledig gebleven lexicon nagelaten, waarvan D’Outrein hoopte dat het zou worden
uitgegeven. Hendrik Groenewegen (1640-1692), toen predikant te Enkhuizen,
nam de taak op zich, maar ook hem belette de dood het werk te voleindigen:
zijn Hieroglyphica, anders emblemata sacra verschenen in 1693 tot de letter F.
Wat dit drietal bond, was hun sterke gehechtheid aan de opvattingen van de
zeer invloedrijke theoloog en hoogleraar te Leiden Johannes Coccejus (16031669). ‘Coccejanen’ lazen de bijbel niet vanuit een dogmatische invalshoek,
maar als een boek op zichzelf. Ze interpreteerden de Schrift mede als de profetische sleutel op het verloop der geschiedenis en de actualiteit, wat tevens
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strookt met hun opvallende aandacht voor bijbels-emblematische lexica: bijbel
en schepping vertolken dezelfde boodschap en verklaren elkaar wederzijds.
Bij Lydius, Groenewegen en D’Outrein uitte deze strekking zich eveneens in
hun werken over het Hooglied. Ze lazen dit boek alleen in een heilshistorischprofetisch perspectief, naar de zeven perioden waarin Coccejus, geïnspireerd
door het boek Openbaring, de geschiedenis van Christus’ hemelvaart tot de
eindtijd had ingedeeld. Geheel anders dus dan de bruidsmystieke uitleg die in
bevindelijke en doopsgezinde kringen aanhang vond. In Philopater wordt met
de interpretaties van D’Outrein (‘d’ oude train’) en Groenewegen de spot gedreven. De lexica blijven daar buiten schot. In de achttiende eeuw zullen deze
een hoogtepunt bereiken in het monumentale werkstuk van dominee Martinus
Koning, Lexicon hieroglyphicum profanum, of woordeboek van gewyde voor- en
zinnebeelden (1722-1727).
Vrouwen aan het woord in de gevestigde kerk
D’Outrein was sinds 1689 gehuwd met Geertruida Sluiter († 1721), die zelf enkele jaren eerder haar uiteenlopende gedachten en ervaringen met betrekking
tot het geloof in proza had opgeschreven en met veel succes had laten drukken: Het geestelyk leven der ziele (1685 en daarna nog minstens vijf uitgaven).
Met deze prozaïste belanden we in de wereld van religieuze schrijfsters voor
wie geleerdheid en literaire brille veel minder belangrijk waren dan directe
stichting en ontroering. Vaak ging het om echtgenotes van predikanten. Hun
geschriften ademden volop de geest van de Nadere Reformatie en de bevindelijkheid.
Geertruida Sluiter dekte zich als schrijfster in met vele uitingen van bescheidenheid, die in de herdrukken van haar boek nog toenamen. Van een
gewaagde daad van een ‘onnosel meysken [...] swak van breyn’ dat geleerde
mannen citeert om haar ‘onsmakelijken ongesouten vrouwen styl’ te verdoezelen, kwam het tot forse uitspraken over de superioriteit van de man: vrouwen zijn minder bekwaam in politiek en wetenschap en hun verstand is te
klein om ‘veel in de boeken te kijken’. Ze schrijft, zegt ze op zekerheid spelend,
om helder haar geloof te formuleren en zo ook haar seksegenoten te helpen.
Maar met de gedachtesprong die in zo veel godsdienstige vrouwenliteratuur is
aan te treffen, weet zij het nadeel tot een voordeel om te keren. Vrouwen bezitten, zoals de bijbelse profetessen – en dat was in die kringen een principieel
punt – een bijzondere toegang tot het geloof en hebben als redelijke schepsels
juist de plicht om kennis over God op te doen en door te geven. De titelgravure
van de eerste druk laat overigens zien dat zulke demonstraties van christelijkvrouwelijke ootmoed niet tot de eigenlijke promotie van zulke geschriften
hoefden te horen. We krijgen er een vrouw te zien – de auteur? – die in de typisch
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geleerde humanistenhouding – het hoofd in de hand – in een boekenkamer
boeken consulteert. Het verschil met de titelbladen van katholieke vrouwenboeken, waarop de schrijfsters als het ware door een hemelse straal van goddelijke inspiratie worden verlicht en opgetild, is opvallend.
Deze ambivalenties en argumenten zijn in verschillende gradaties en verhoudingen bij nagenoeg alle schrijvende predikantenvrouwen en -vriendinnen
te beluisteren. Zoals Geertruida Sluiter – en Maria Petyt – vond ook Sara Nevius
(1632-1706) dat het schrijven wezenlijk haar verhouding tot God activeerde:
zo doe ik het opdat ik niet slaperig, niet bedwelmd, niet dof, lusteloos, lui,
verward, en onaandachtig en alzo duister worden zoude; want dan kan ik
niet met allen doen om mijn Heer te zoeken, als somtijds een beklemde zucht
laten tot hem uitgaan, en ik zelfs verkwijne veelszins.

En met het oog op de gezelschappen van vrouwen en meisjes die zij met haar
meditaties tot godzaligheid wilde opwekken, moest dat schrijven haar bovendien ‘omzichtiger’, nauwgezetter, maken. Als jonge vrouw leerde Nevius van
Anna Maria van Schurman de regels van de verskunst; van de predikant-dich-
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Twee voorstellingen van de geestelijke schrijfster: de protestantse Geertruida Sluiter als lezende
en studerende vrouw, de katholieke Françoise-Clara van Sint-Lieven, extatisch en direct door de
H. Geest geleid.
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ter Witsius kreeg zij de raad haar ervaringen met het geloof op te schrijven.
Haar Stichtelijke verzen of meditatiën op rijm zijn alleen in handschrift bewaard gebleven. Maar meteen na haar dood in 1706 publiceerde haar echtgenoot, de bekende Rotterdamse dominee Willem van Brakel, op verzoek van
een vriendin, een tekst van haar waaraan zij in 1673 was begonnen en die hij
beweerde niet eerder te hebben gekend: Een aandachtige leerling wordende
van de Heere Jesus selve geleert sonder de hulpe van menschen. Hij zou alleen
wat orde hebben gebracht in de leestekens van het handschrift. Het boek kende blijkens de vele herdrukken een grote populariteit. De titel wees er al op dat
Nevius zich als auteur in de profetische traditie plaatste. En dat was, schreef
Brakel, geen ‘geestdrijverij’.
Cornelia Leydekker, een zuster van de befaamde Zeeuwse predikant Melchior, publiceerde in 1695 een boek met in bijbelse taal gestelde, persoonlijke
prozabeschouwingen over het avondmaal, Ernstige ziel-betrachtingen. De publicatie bevat ook brieven aan vriendinnen, onder wie de dichteres Van Hoolwerff (zie hierna), aan wie ze een deel van haar meditaties opdraagt. Een klein
vrouwennetwerk dus. Cornelia moet nog meer hebben geschreven.
Sluiter, Nevius en Leydekker vormen het bewijs dat vrouwen niet alleen bij
doopsgezinden en in sekten met succes het woord en de pen hanteerden, maar
ook binnen de gevestigde kerk. Net als dat bij de katholieken het geval was,
bleek het gebod van Paulus dat vrouwen in de gemeente moesten zwijgen,
voornamelijk een wapen dat – indien nodig – slechts bij ‘mistoestanden’ naar
boven kon worden gehaald.
Ook als dichteressen droegen vrouwen bij tot de in de kringen van de
Nadere Reformatie toen nog steeds uitdijende lied- en dichtcultuur. Sommigen
onder hen koesterden zelfs meer uitgesproken literaire ambities, maar dan
binnen de context van een dienstbaar-gelovig dichterschap. Vaak bereikte ook
hun werk de drukpers met de steun van hun echtgenoten, eveneens niet zelden predikanten, zoals in het geval van Maria van der Deliën of Christina van
Os. Zo trad de laatstgenoemde, opgegroeid in het Overijsselse Hasselt, pas na
haar huwelijk met een dominee in Genemuiden naar buiten met haar bundel
Hasselts maagden-rijm (1677), geïntroduceerd door lofdichten van haar zuster, van Cornelia van der Veer, van haar echtgenoot en enkele andere mannen.
Hierin bracht ze allereerst haar stichtelijke liederen voor geloofsgenoten bijeen, maar ook gedichten over de Derde Engelse Oorlog en gelegenheidspoëzie
voor familie en vrienden. Nadat haar werk in handschrift in de circulatie was
gebracht, had Van der Veer in haar een gelijkgestemde herkend en haar benaderd met een gedicht en een exemplaar van de Lauwerstryt (zie p.574). De vrome
Van Os prees het poëtisch duel tussen Van der Veer en Questiers uitbundig,
maar dan wel in het perspectief van een hemelse wedstrijd waarin de dichte-

ressen tussen de engelen Gods lof zouden zingen. Ook in haar antwoord op
het huwelijksaanzoek van haar echtgenoot vond zij de echtelijke liefde slechts
een opmaat naar de hemelse vreugde:
Gij zijt het die alleen het ja-woord hebt bekomen,
Gij zijt het ook alleen die ’t hert mij hebt genomen,
[...]
Leef lang nu vrolijk hert, leef lang die ik bemin,
Lang leven wij tesaam, tot d’Hemel neem’ ons in.

Al ’t andre was maar waterverf
Dat w’ooit van vrouwenhanden kregen

vond hij, toen hij een lofdicht schreef voor haar Aandachtige opmerckingen by
wijze van uytbreydinge over de tien geboden Gods (Rotterdam 1686), een om-
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In hetzelfde gereformeerde milieu als waarvoor Van Os haar liederen schreef,
dichtte ook Anna Morian (1647-1696), die van haar vierde tot haar vijfentwintigste jaar op een buitenplaats in de buurt van Genemuiden woonde. Maar
voor ze er Van Os had kunnen leren kennen, was ze naar haar geboortestad
Amsterdam verhuisd. Wel werd ze in Overijssel tot de poëzie gebracht door de
toen nog jonge Arnold Moonen, die in 1698 haar postuum verschenen bundel
De dichtkunst van joffrouw Anna Morian afsloot met enkele aan haar gewijde
gedichten, sommige in de vorm van een herderszang, een genre dat zij zelf had
beoefend. Morian schreef echter voornamelijk religieus-stichtelijke werken.
Toch benutte ook zij graag de poëzie op de gebruikelijke manier voor sociaal
contact in kleine kring, vooral met haar geliefde zuster Elisabeth en andere
vrouwen. In weerwil van het obligate bescheidenheidsvertoon liet Morian
zich wel degelijk kennen als een behoorlijk ambitieuze dichteres. Alleen door
ziekte en dood was zij niet tot de door haar gewenste publicatie van haar werk
gekomen. De anonieme uitgever ervan formuleerde intussen nog maar eens
de gebruikelijke calvinistische visie op de intellectuele minderwaardigheid
van vrouwen, weliswaar met erkenning van hun potentiële geschiktheid voor
godsdienstige poëzie. Onder de in deze bundel opgenomen gedichten bevindt
zich een hooggestemd fragment van vijf bladzijden dat niet minder dan de
aanzet lijkt van een epos over het heilig avondmaal. Wat stond Morian voor ogen:
de meditaties van Cornelia Leydekker of de uitdagend roomse Altaergeheimenissen van Vondel?
Voor werk van de dichteres Geertruyd Gordon (1649-1728) uit Hulsterbosch
in Zeeuws-Vlaanderen had Joachim Oudaan een wat vreemd compliment.
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vangrijke uitwerking van de decaloog met onder meer hekelingen van mode- en
hebzucht. Met deze voor andere dichteressen niet zo vriendelijke bedenking
apprecieerde hij vooral het feit dat Gordon stichtelijk-godsdienstige poëzie
bracht, hét domein – meende ook hij – van de vrouwelijke sekse. Onderwerpen die daar niet pasten, waren aan vrouwen af te raden. Geen geleerd-mythologische poëzie dus, noch politieke gedichten. Gordon zocht duidelijk de erkenning van grote gereformeerde dichters. Al in 1683 had zij in dicht naast Oudaan
ook de beroemde Huygens benaderd, die welwillend reageerde. Gesterkt door
de publicatie van haar debuut, waarvoor ze overigens zelf het initiatief had genomen, zocht ze meteen ook contact met de grote Vollenhove, aan wie ze,
evenals aan Huygens, een exemplaar van het boek stuurde. Die beloofde haar
een exemplaar van zijn laatste werk, zodra het gedrukt was. Met het oog op de
druk van haar tweede bundel, De poësy van de geest en deugtryke juffrouw G.
Gordon de Graeuw (Amsterdam 1710), liet de ambitieuze Gordon haar verzamelde gedichten door een vriend in het net overschrijven. Stichtelijke stof én
gedichten voor vrienden en familie samen. De dichteres blijkt zich daarin
goed bewust van haar literaire gaven, die echter niet altijd geactiveerd konden
worden. Zo begint haar gedicht ‘Verrukking aan de poëetse luim’ (Dichtkunst
spreekt de lust tot dichten aan):
Zoet popje* van mijn lust, mijn geest van poëzij
*speeltje
Die ’t schatvertrek van mijn geheugnis placht te wesen,
Waaruit ik ’t oud en nieuw hervoorbracht om te lezen;
Hoe diep versteekt g’u thans voor mij?
’k Zou immers naar den trek* mijns herten, op ’t papier
*verlangen
Zo ’k nu uw bijzijn en uw inspraak kon genieten,
Puikstoffen* tot een schat van verzen samen gieten
*voortreffelijke onderwerpen
Met meer dan menselijken zwier.

Het waren gaven die zij alleen in dienst wilde stellen van Jezus. Maar bij diens
wil dat ze zich ook aan andere – huiselijke – verplichtingen zou wijden, legde
ze zich gehoorzaam neer. Dat Gordon voor dit gedicht de vorm van een horatiaanse ode koos, bewees natuurlijk haar talent en ambitie. In de dichtkunst en
de zaken des geloofs nam zij zelfverzekerd eigen standpunten in. Wat de eerste
betreft wilde ze ernst en eenvoud: ieder moest de gaven die hij bezat gebruiken, ook de vrouw die ‘een aangebooren trek tot het rym’ had. Het argument
van de talenten telde voor haar bij uitstek voor haar religieus werk: ze achtte
het haar opdracht getuigenis af te leggen van haar geloofsopvattingen om zo
medestanders in Gods rijk te verwerven. Dat is niet alleen voor predikanten,
maar voor ‘allen Menschen betamelyk’. Vele van de ernstige gedichten in De

poësy hebben overigens te maken met een godsdienstig conflict dat de Zeeuwse predikant Pontiaan van Hattem met de gereformeerde kerk uitvocht en dat
tot zijn afzetting leidde. De dichteres behoorde tot zijn groepering en vertolkte
haar eigen opvattingen zelfstandig, zakelijk en zelfverzekerd.
Het door menig predikant ten top geprezen ongedateerde dichtbundeltje van
de Harderwijkse burgemeestersdochter Henrica van Hoolwerff (1658-1704),
Kracht in swakheit – de dichteres was notoir ziekelijk – bevat bevindelijke zielenklachten en stichtelijke gelegenheidspoëzie voor nichtjes en het huispersoneel.
Deze eenvoudige verskunst was als toonbeeld van vrome lijdensverwerking kennelijk zeer gewild: aan een tweede en derde druk zijn telkens weer nieuwe teksten
toegevoegd. De dichteres bleek goed vertrouwd met de liederen van Lodenstein.
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Bidden en zingen: liederen voor het gezin en conventikels
We zagen al hoe gespecialiseerde uitgevers zich in de jaren zeventig inspanden
om poëzie en vooral liederen uit de kringen van de Nadere Reformatie ook in
bloemlezingen en verzamelbundels te verspreiden: Willem Clerck in Utrecht
(zie p. 672) en Johannes Boekholt in Amsterdam, die van de verzameling Zielsverlustiging (1677) verschillende drukken uitgaf en in zijn fonds Lodenstein en
Sluiter zou opnemen. Boekholt (1656-1693) publiceerde – naar eigen zeggen in
de lijn van deze voorgangers – ook van eigen hand twee bundels: als jonge twintiger de Ziels-klachten (1679), een verzameling zielenzuchten vol Jezusverlangen
en lof- en bijbelzangen, en in 1688 de Uytspanningen, een titel die kennelijk
door Lodenstein was geïnspireerd. Deze bevatten een parafrase van het Hooglied, gevolgd door een aantal gedichten en een nieuwe berijming van een aantal
psalmen, waarbij de woorden die niet in de Statenvertaling staan, cursief zijn
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Zowel in de katholieke Nederlanden als in de Republiek hebben de vrouwen in
hun kerk of gemeente niet gezwegen. Toch zijn er, althans wat het proza betreft,
verschillen. Protestantse vrouwen namen zelf de pen in de hand en hadden
geen ‘bevel’ tot schrijven nodig. Ze beoefenden, zoals onder anderen Sluiter,
Nevius en Leydekker, met didactisch-pastorale inzet andere genres dan hun
Zuidelijke zusters: religieuze essays waar eigen ervaringen en inzichten met
overweging en instructie samengaan. In de kloosters en begijnhoven van het
Zuiden namen, enkele uitzonderingen daargelaten, mannen het initiatief, met
als inzet de demonstratie van vormen van extatische heiligheid bij en door
vrome vrouwen. Of het Noordelijk tekstaanbod iets te maken heeft met een al
dan niet literaire belijdenis van het protestantse geloofspunt van het algemeen
priesterschap der gelovigen, dus ook van vrouwen, is niet duidelijk. Het gaat
om te weinig teksten, waarvan de coherentie op dit punt bovendien niet voor
de hand ligt.
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gezet. De bloeiende conventikels vormden voor al deze uitgaven een belangrijke markt (zie p.672). Het lied, dat juist via deze conventikels een van de voornaamste vroomheidsuitingen was geworden, drong inmiddels verder door in
andere religieuze genres, zoals dat bijvoorbeeld al langer in stichtelijke emblematabundels het geval was.
Op deze wijze werden aan al eerder verschenen gebeds- en geestelijke dichtbundels liederen toegevoegd. Dat gebeurde onder meer met Johannes Feylingius’ Het bloemhofje der gedichten (Den Haag 1683), een – weliswaar ongeïllustreerde – catsiaanse bundel vol vrome invallenpoëzie en zinnebeelden, die op
de bekende manier op basis van ‘stedelicke, huisselicke, politieke en militaire
Materien’ de dingen des levens in een geestelijk perspectief plaatste. Aan het
geheel is een Bloem-potje van eenige geestelicke liedekens toegevoegd. En al in
1671 had Maarten Beeckman, gewoon lidmaat en jurist in Hoorn, in de voorrede van zijn Tresoir van geestelycke liederen nadrukkelijk de (meer)waarde
van zijn liederen bepleit naast de in de oude gereformeerde praktijk boven alles staande psalmen: zijn teksten omvatten immers ook het Nieuwe Testament
en ze vertolkten dezelfde gevoelens. Het zingen was een hoge vorm van gebed;
als christenen zingen, worden hun lippen door God aangeraakt:
Maer ons lippen aangeraeckt
Met een kool van sijn Altaer
Singen dat het Godt vermaeckt [...]
(naar jesaja 6:5-7).

Opmerkelijk omdat ze zo sterk aan de bundels van Willem Sluiter doen denken, zijn de anonieme Geestelicke gesangen, vervattende veelerhande christelicke
gevoelens, en gemoets-bewegingen, in 1696 op de markt gebracht door dé Rotterdamse uitgever van de Nadere Reformatie, Reinier van Doesburg. Maar het
verhoopte succes bleef uit, zodat de uitgever een bundel van zijn broer, de predikant Johannes van Doesburg, in de la liet liggen. Dit betekende niet dat de
markt verzadigd was. Integendeel. Volgens sommigen werd er nog te weinig
gezongen; men gewaagde van een ‘schaarsheid der geestelyke gezangen te dezer
tyd, in vergelykinge van wel andere God-geleerde schriften’. Het citaat komt
uit de tiendelige Geestelyke klaag-liederen en gesangen (Amsterdam 1698) van
Willem d’Orville, predikant in Vlaardingen. De man werd door Rabus in diens
Boekzaal (januari-februari 1699) geprezen, omdat hij zijn talent zo nederig in
dienst van de stichting van de medemens stelde. De eenvoudig dichtende dominee liet overigens ook duidelijk blijken dat hij dat deed als een dienende intellectueel: op de allegorische titelplaat met portret troont hij tussen boeken,
muziekinstrumenten en gewichtige personificaties.

In de ban van profetessen en profeten
De vele vaak uit het buitenland afkomstige religieuze zieners en dissidenten
die in het religieus-pluralistische Amsterdam een podium zochten, hebben
via hun Nederlandse bewonderaars en navolgers ook sporen in de literatuur
nagelaten. Dat gebeurde veel minder via een programmatische hantering van
literaire genres zoals dat in de contrareformatie (lied, embleem, toneel) en de
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Ook de wereldse bundels – zeg maar de liefdesliedjes – verhoogden de productiedruk op het religieuze lied. Zo had een fervente organisator van conventikels, dominee Willem Verlingius van Rotterdam, er in zijn postuum uitgegeven Zedige ledigheid, ofte stichtelyk tydverdryf (1691) een ‘Roem van het
geestelyk rym’ voor over om in de beste traditie dat jeugdrepertoire de hel in te
schelden: het ‘verkendom’, de ‘wereldbeesten’ en de ‘drekdichters’!
Zoals dat al in de eerste helft van de eeuw het geval was, liet de verspreiding
van het lied zich ook nu niet inperken door confessionele grenzen. Zingen
diende vooral om religieuze gevoelens los te maken en aan te wakkeren en niet
om verschillen in de leer te propageren. Vooral collegianten, met hun afkeer van
kerkelijk exclusivisme, speelden hierop in door de productie van verzamelbundels met liederen van dichters van verschillende gezindten. Bevindelijkheid ging boven geloofsverdeeldheid. Het deugdzaam christelijk leven stond
boven leerstelligheid. De publicatie van collegiantische liedboeken beleefde in
de jaren tachtig een hausse. Hét succes op dat terrein was Het lust-hof der zielen
(Alkmaar 1681), bezorgd door de Hoornse notaris en collegiant Claes Stapel.
Het is een zangboek met in de driehonderd liederen, waarin meer dan zestig
lieddichters worden geïdentificeerd; in postume herdrukken zou de verzameling nog fors worden uitgebreid. In het voorwoord luidt het dat noch op de gezindte, noch op de ‘keurigheid van de kunst’ van de gekozen dichters was gelet:
allen die terecht de naam van christen konden dragen, waren voor opname in
aanmerking gekomen. De Leeuwardse dichter-drukker Hendrik Rintjes, die in
de jaren vijftig al een belangrijke rol had gespeeld bij de opkomst van de literaire bloemlezingen (zie p. 513), ging prompt verder met een eigen kleinere interconfessionele verzameling: Het lust-priëel der zeeden (1685), die overigens
aan Stapel schatplichtig was. Hoe meer vrome liederen, des te beter de kansen
lagen om de dartele wereldse wijsjes het hoofd te bieden, vond men. Rond 1700
zijn nog meer van die gemengde liedboeken gedrukt, waaronder een reeks
bundels met het woord ‘harp’ in de titel. Zelfs katholieken als Krul werden
daarin opgenomen. Maar het zijn vooral de grenzen tussen de dichters van de
Nadere Reformatie en de doopsgezinden die op deze wijze in de liedbundels
verdwenen. Deze ‘oecumenische’ bundels waren echte voorlopers van het
twintigste-eeuwse Liedboek voor de kerken.
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Nadere Reformatie (lied) het geval was, maar veeleer in de sector van pamflettistische, polemische en autobiografische belijdenisgeschriften, waarin ze zich
tegen de gevestigde kerk keerden, de eindtijd aankondigden en het ware christendom wilden herstellen. Ook in het geloof was de individuele ervaring de
maat der dingen geworden.
Uit een literair-historisch standpunt is een drietal figuren (en/of strekkingen) van belang: de vanuit de Zuidelijke Nederlanden geïmmigreerde profetes
Antoinette Bourignon, de naar de hervorming overgelopen Franse jezuïet en
sekteleider Jean de Labadie en de toen al lang overleden onkerkelijke Duitse
mysticus Jacob Böhme, van wiens geschriften vooral in Amsterdam een grote
aantrekkingskracht uitging: ze werden er bij tientallen gedrukt in het Duits en
in het Nederlands. Ook zeer begaafde personen raakten in de ban van de
ideeën van een van deze religieuze vrijgeesten, zoals de dichtende natuuronderzoeker Jan Swammerdam, de geleerde theologe en taalkundige Anna Maria van
Schurman en de dichter-etser Jan Luyken. Opmerkelijk is dat in elk van deze
bewegingen ook gebruik werd gemaakt van eigen persen.
Een wetenschapper in nood: Jan Swammerdam en Antoinette Bourignon
Hoewel zij geen letter in het Nederlands heeft geschreven en deze taal nauwelijks begreep – ook al was zij als negenjarige een jaar naar Ieper gestuurd om
‘Vlaams’ te leren – is de uit Rijsel afkomstige Antoinette Bourignon (16161680) zonder enige twijfel de meest productieve schrijfster die tijdens de zeventiende eeuw in de Republiek aan het werk geweest was. In 1667 arriveerde de
mystiek bevlogen geestelijke dochter, voor wier boodschap in het door een strenge censuur gecontroleerde Zuiden geen toekomst meer was, in Amsterdam.
Groot was haar verbazing over het aldaar heersende religieuze klimaat, waarvan zij in haar Le tombeau de la fausse théologie (1669) een treffend beeld schetst:
ze verbleef in een blok van zes woningen waarvan de bewoners tot evenzoveel
kerken behoorden, waar iedereen iedereen met rust liet in de overtuiging dat
hij of zij het juiste geloof bezat en waar in de pakhuizen achter het huis allerlei
conventikels vergaderden. In deze vrije omgeving begon ze boordevol profetisch zelfbesef in een hels tempo te publiceren. Na drieënhalf jaar vertrok ze
met een aantal volgelingen naar Sleeswijk-Holstein, waar zij een bezit kon
claimen en van waaruit ze na een aantal conflicten – haar turbulente levensgeschiedenis is er vol van – al in 1680 naar Amsterdam terugkeerde. Ze stierf onderweg in Franeker. Haar profetische uitstraling combineerde ze met een alerte
zorg voor de productie en de distributie van haar geschriften. Zelf niet onbemiddeld en door geldschieters bijgestaan, besteedde ze niet alleen veel werk
uit aan verschillende drukkers, maar beschikte ze in haar huis zelfs over een eigen
drukpers, die ze naar Sleeswijk zou meenemen. Ze bemoeide zich bovendien
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nadrukkelijk met de (bewust goedkoop gehouden) vormgeving van haar boeken;
de verspreiding ervan leidde ze strategisch via het eigen netwerk, de reguliere
boekhandel en advertenties in de kranten. Halverwege de jaren tachtig waren
al niet minder dan zevenenveertig werken van haar hand verschenen, waaronder
twee autobiografieën, verschillende verhandelingen, meer dan achthonderd
brieven en een aantal gedichten; met meetelling van de vertalingen in het
Nederlands, Duits en Latijn waren dat honderdtwintig titels! Geen vrouw had
haar dat voorgedaan. Met haar geschriften was ook een ongewoon type vroomheidsliteratuur op de markt gekomen: de auteur stelt er zichzelf in voor als
lichtend voorbeeld en schrijft overwegend in reactie op haar omgeving.
Bourignon is zowel door haar tijdgenoten als door latere historici vaak zeer
negatief beoordeeld: ze zou een hysterische doordramster zijn geweest, een
oplichtster bovendien, en een vrouwenhaatster. Vandaag spreekt men genuanceerder over haar; het oordeelsvermogen van haar ‘kinderen’ – zo noemde ze als
‘geestelijke moeder’ haar volgelingen – kan men immers niet zomaar bagatelliseren. Onder haar bewonderaars bevonden zich zowel voorname, vaak jansenistisch gezinde geestelijken uit het Zuiden als invloedrijke figuren uit de
Amsterdamse wereld van onrustige godzoekers en religieuze dissidenten.
Kooplieden verkochten hun bezit om haar in opperste onthechting te volgen.
De toeloop naar haar huis op de Prinsengracht was groot en verscheiden:
chiliasten als Jan Rothe, Petrus Serrarius en de bekende Boheemse pedagoog
Jan Amos Comenius, böhmisten als Johann Gichtel en Quirinus Kuhlmann, sekteleiders als Jean de Labadie en sommigen van diens volgelingen zoals Christian
Hoburg (zie hierna) en Anna Maria van Schurman (slechts één onderhoud!),
enzovoort. Maar met de meesten van hen kwam het snel of langzaam tot een
breuk. Niet zelden was dat op rekening van Bourignons tirannieke optreden te
schrijven, van de innerlijke tegenspraken in haar geschriften en van haar katholieke achtergrond, van waaruit zij totaal geen begrip opbracht voor de predestinatie en andere aspecten van de protestantse genadeleer. In afwachting van
het einde der tijden, dat zij met velen zeer nabij achtte, wilde de profetes – en
dát vond zij de kern van haar bijzondere roeping – als een moeder de ware christenen om zich verzamelen. Confessionele en dogmatische verschillen moesten
ter zijde worden geschoven voor een radicale bekering. Er was maar één weg
om gered te worden: de totale breuk met de wereld en haar waarden, een absolute gehoorzaamheid aan God via de navolging van Christus. De inspiratie
van Gods Geest – en van de moeder! – was daarbij belangrijker dan bijbel of
kerk. Met deze gemeenschap van ‘geredden’ beoogde zij nooit een nieuwe kerk
of sekte of cultus te stichten. Velen waren geroepen, weinigen uitverkoren.
Johannes Swammerdam (1637-1680) was een van die vele wetenschappelijke
pioniers waaraan de Republiek in de Gouden Eeuw zo rijk was. Een geestelijke
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crisis bracht hem in 1673 in het vaarwater van de ‘moeder van alle gelovigen’.
Tot dan was hij een briljant natuuronderzoeker en anatoom, alumnus van
Leiden en opererend in een internationaal netwerk. Vooral op het gebied van
de insectenkunde (entomologie) had hij baanbrekend werk verricht. In zijn
Algemene verhandeling van bloedeloose diertjes (1669) had hij de grondslag
voor de natuurlijke indeling der insecten gelegd op basis van hun verschillende wijze van ontwikkeling – een eerder nooit gebruikte methode. Op de voorgrond stond bij hem steeds het experiment. Toen hij bezig was zijn studie te
voltooien over de kringloop van een thans uitgestorven haft of eendagsvlieg,
‘oeveraas’ genoemd, dat toen massaal de Hollandse rivieren bevolkte – de verhandeling wordt nu nog geapprecieerd als een meesterwerk van wetenschappelijke waarneming – sloeg de religieuze angst bij hem toe. Van een verdraagzaam en vroom man die in zijn Algemene verhandeling wetenschappelijke
nieuwsgierigheid en geloof op harmonische wijze had gecombineerd – het
boek eindigt met een lofprijzing van de Schepper – was hij een tobber geworden
die zijn onderzoek meer en meer als een beletsel ging ervaren voor zijn geestelijk heil. Net als bij Blaise Pascal in Frankrijk en bij Swammerdams Leidse studievriend Nicolaas Steno, ontdekker van de oorspeekselklier, die zich tot de
rooms-katholieke kerk zou bekeren en zelfs bisschop zou worden, werd de wetenschappelijke curiositas synoniem voor dreigende zielenschade. Bij Swammerdam kwamen daar nog andere problemen bij, die te maken hadden met de
moeilijke verhouding met zijn vader en de uitbouw van zijn loopbaan.
Via een van haar vertrouwelingen nam de geleerde schriftelijk contact op met
Bourignon, die toen al naar het Noorden was vertrokken. Hij zocht een richting
voor zijn leven, maar dacht nog niet aan een volledig opgeven van de wetenschap. Het antwoord, dat nogal lang op zich liet wachten, was radicaal en verstrekkend: hij moest zijn ‘amusements de satan’ opgeven en alles achter zich laten.
Gedaan met het behagen aan de dingen en de nieuwsgierigheid. Swammerdam had twee jaar nodig om de knoop door te hakken. In augustus 1675 reisde
hij af naar Sleeswijk. Bij de profetes had hij bedongen dat hij zijn studie van
het haft mocht voltooien, maar dan alleen ‘tot salicheydt van de naasten’.
Ephemeri vita of afbeeldingh van ’s menschen leven, vertoont in de [...] historie
van het vliegent end een-dagh-levent haft of over-aas (1675) is in vele opzichten
een opmerkelijke publicatie geworden: tegelijk een briljant natuurwetenschappelijk verslag, een religieuze verhandeling vol vrome overpeinzingen en een
literair werk, bestaand uit achttien meestal lange vrome gedichten. Meer dan
de helft van de 422 bladzijden van het boek worden ingenomen door religieuze
toepassingen en beschouwingen, waarvan 85 in dichtvorm. Dominant is de
gedachte aan de algehele vergankelijkheid en verderfelijkheid van mens en
wereld, een eendagsvlieg gelijk. Maar tekenend voor Swammerdams ambivalen-

geen geleertheid, wijsheid, zeeden,
vatten ’t gout van christi reeden,
maar het hert dat Iesus eert,
dats alleen van Godt geleert.

Een van de geestelijke hartsemblemen uit de
Zuidelijke Nederlanden die de wetenschapper
Jan Swammerdam met titels en rijmpjes van zijn
hand in een exemplaar van zijn studie over de
eendagsvlieg liet inbinden. Zijn tekst luidt:
Jesus die die suyvert het herte van sijn
monstrueuse sonden.
Jesus die het al gaf weesen
Komt het herte hier geneesen,
En dat veegen reijn en schoon
waar door al de monsters sterven
En haar vaste wooning derven
als hy haar uyt gunst quam doon*.
Dappre bruijgom, Heer en koning
Ah! neemt gij daar nu u woning,
op dat nooit geen monster dier
Of geen sonden daar weer keeren,
maar wilt, die geheel verteeren,
Door u god’lyk minnevier.
*doden
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tie is dat hij zijn boek zowel onder de volgelingen van de profetes verspreidde
als binnen zijn netwerk van geleerde vrienden en collega’s, onder meer die van
de Royal Society in Londen.
Curieus lijkt op het eerste gezicht de Zuid-Nederlandse oriëntatie van Swammerdams verzen. Een ervan is een bewerking van een adieudicht aan de wereld
uit Poirters’ Masker, de bundel waaruit hij in zijn betoog tevens citeert. Ook in
de andere gedichten is de stilistische invloed van de Brabantse jezuïet soms
duidelijk merkbaar. In een exemplaar van zijn boek heeft Swammerdam bovendien een niet-gedateerde kopie ingeplakt van de beroemde, rond 1586 voor de
jezuïeten gemaakte serie hartsemblemen van de Antwerpse graveur Antoon
Wierix: de bekende plaatjes waarin het kind Jezus in het menselijk hart allerlei
symbolische activiteiten uitoefent en het geleidelijk voor de goddelijke liefde
verovert. De Amsterdammer voegde er eigenhandig opschriften en gedichten
aan toe in de antitheologische geest van Bourignon. Bij het embleem van Jezus
die een mensenhart als leeskamer heeft ingericht – ‘Christus is de leermeester
van het herte’ – luidt het:
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Een fait divers is Swammerdams verbondenheid met de katholieke en voornamelijk jezuïtische religieuze liefdesemblematiek niet. Het genre herleefde in
deze periode als een geliefd medium van mystiek georiënteerde dissidenten
als Serrarius en Hoburg, bevindelijk gereformeerden als de dichter-drukker
Jan Boekholt en stille vromen van doperse signatuur als Jan Luyken en de zijnen
(zie hierna). Dat in die jaren de Wierix-serie tegelijk ook in het Zuiden door
toedoen van Bottens en de herdrukken van Poirters’ Het heylich herte (zie p.684)
een belangrijk expressiemiddel van verinnerlijkte vroomheid bleef, wijst erop
dat de plaatjes in het verscheurde christendom de facto een universele functie
hebben vervuld: het overwicht van het hart op de kansel.
Swammerdam, die voor Bourignon vooral kopij- en vertaalwerk moest verrichten, is na amper tien maanden naar zijn vaderland teruggekeerd om zich
weer aan zijn onderzoek te wijden. Ondanks zijn ergernis en ontgoocheling
over haar vele verboden – hij mocht bijvoorbeeld geen kranten lezen – en haar
inconsistente stellingnamen, heeft hij het contact nooit verbroken.
Om wat kort door de bocht te gaan: in Ephemeri vita legitimeerde de (vrome)
poëzie de wetenschap.
‘Eukleria’ of de beste keus: Anna Maria van Schurman volgt Jean de Labadie
In 1677, een jaar voor haar overlijden, verscheen het laatste Nederlandse gedicht
van Anna Maria van Schurman, de liedtekst ‘Tegens werelts geselschap’. De
wereld en het oppervlakkige naamchristendom worden er op één lijn gezet.
Het was opgenomen in de bloemlezing Zielsverlustiging, waarin ook met het
oog op het labadiaans conventikelwezen liederen zijn verzameld in de geest
van de Nadere Reformatie. De tweedelige bundel bevat teksten van onder meer
dominee Montanus en de vrome drukker Jan Boekholt. De laatste zou de titel
enkele jaren later in een vernieuwde en uitgebreide vorm in zijn fonds opnemen.
Veel meer dan het geval Swammerdam was de overgang van het ‘Utrechtse
licht’ naar de huiskerk van De Labadie een ophefmakende publieke gebeurtenis die ’s lands intellectueel-religieuze milieus in rep en roer zette. De zeer
charismatische predikant was in 1666 vanuit Genève met grote geestdrift en
adoratie door Van Schurman en de Utrechtse geloofsgemeenschap als een tweede Calvijn in de Republiek binnengehaald; het vervallen christendom – de ‘deformatie’ – zou door zijn toedoen de apostolische zuiverheid van het vroege
christendom herwinnen. Hij werd Waals predikant in Middelburg, maar in
1669 kwam het al tot een scheuring, de eerste die de officiële kerk sinds het
Bestand meemaakte. Voor De Labadie was deze door de wereld aangetaste instelling niet meer te reformeren; met ware en ‘zuivere’ gelovigen vormde hij
nu in een chiliastisch perspectief een aparte, fundamentalistisch-religieuze

Wat grouwel, of wat spoock heeft u van ons gescheurt?

verzuchtte Huygens, die maar niet kon begrijpen wat ‘onse maegd’ in dat ‘Tweevoetigh Eseltjen’ De Labadie zag. De dichter liet zijn verbazing eerst blijken in
een uitvoerig Latijns gedicht waarvan hij een Nederlanse pendant maakte.
Beide teksten moeten in handschrift hebben gecirculeerd, want in hetzelfde
jaar 1670 waren ze elk in de vorm van een planodruk beschikbaar. Omdat ze
niet in de Koren-bloemen van 1672 zijn opgenomen, denkt men dat zulks buiten het medeweten van de auteur is geschied. Terecht? Het gedicht barst in elk
geval van de vragen, gesteld namens de gereformeerde en de academische gemeenschap; ook uit zorg om de bedreigde eenheid en vrede in de kerk. In tegenstelling tot de bijtende spot die Huygens bij de bekering van zijn vriendin Maria
Tesselschade Roemers had laten horen, staat zijn onbegrip hier veel meer in
het teken van de publieke verontrusting: gaat de dissidente predikant de oude
binnenlandse geloofstwisten weer doen opflakkeren? Ook andere auteurs, zoals
Lodenstein en Saldenus, schreven Anna Maria brieven vol vragen.
Haar antwoord kwam pas in 1673 met de in het Latijn geschreven Eukleria
(Grieks voor ‘goede keus’), verschenen in Altona. De titel zinspeelt op Maria,
de zuster van Martha en Lazarus, die volgens Jezus het beste deel had gekozen
(Lucas 10:42). Pas elf jaar later kwam postuum een Nederlandse vertaling uit.
Het Latijnse boek, waarvan in 1685 nog een vervolgdeel op de markt kwam, was
gedrukt op de eigen persen van de groep en werd onder meer via de boekenbeurs van Frankfurt verspreid. Het maakte overal grote indruk. De Latijnse
Eukleria, toch wel een van de imposantste vrouwenteksten uit de Republiek, is
veel meer dan een zelfbeeld en een apologie: aan de rechtvaardiging van haar
keuze koppelt de schrijfster ook haar nieuwe inzichten over theologische kwes-
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‘kloosterlijke’ huiskerk van wedergeboren vrouwen en mannen, die leefden in
gemeenschap van goederen en werden bewogen door een sterk bewustzijn van
uitverkiezing en een geloof in de directe werking van de Geest. De standplaats
werd een pand op de Lauriergracht in Amsterdam.
Toen de al tweeënzestigjarige Van Schurman in de herfst van 1669 met een
vriendin, een achterneefje, twee weduwen met kinderen en een drietal dienstmeisjes in de woning van De Labadie en diens mannelijke collega’s en studenten
introk, sloeg dat in als een bom. En toen al het jaar daarop de gemeenschap, onder meer door toedoen van een infiltrant, de lieddichter Hendrik Uilenbroek,
in moeilijkheden kwam en er verbanning dreigde, verhuisde zij achtereenvolgens mee naar Westfalen, naar Altona bij Hamburg (1672) en naar Wieuwerd in
Friesland (1675). De labadistenbeweging en de keuze van Van Schurman brachten veel pennen in beweging, een krabbenmand vol (suggestieve) pamfletten.
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ties in met vele citaten gestoffeerde en met academische disputatietechnieken
geconstrueerde betogen. Met schaamte spreekt ze over haar mateloze studiedrang, haar gedichten voor de Utrechtse universiteit en haar beroemd pleidooi voor het recht van de vrouw op studie. Toch lijkt ze in haar nieuwe leven,
dat ze als de voortzetting ziet van haar inzet voor de Nadere Reformatie, niet
met haar talenten te breken. Alleen stelt ze die nu exclusief ten dienste van de
labadisten. Zelfs haar kunstwerkjes bleef ze voor deze groep vervaardigen.
Minder dan van een breuk getuigt Eukleria van een ‘versterkte positiebepaling’,
een reoriëntatie.
Ook als stichtelijke Nederlandse dichteres vond Van Schurman in haar
nieuwe milieu haar weg. Van De Labadie, die haar zijn bundel kwatrijnen over
de eucharistie had opgedragen (Le triomphe de l’eucharistie, 1667), vertaalde
ze de Franse gezangen (Lof-sangen ter eeren Gods, Amsterdam 1675), waarin ze
ook nog eigen verzen opnam die allerminst een verloochening leken van de
toenmalige literaire smaak:
De Seeman heeft sijn zeylen ingenomen
Soo haest hy heeft de sterren voort sien komen
En is ter rust na sijne hut getreden
Op d’aenkomst van de nacht vol duysterheden.
De Schapen ook, hoe seer verstroyt sy waren
Sietm’in de stal haer nu by een vergaren.

De geschriften van Jacob Böhme
De betekenis van Amsterdam als toevluchtsoord voor allerlei spiritualistischmystieke bewegingen en filosofisch dissidente stromingen was in hoge mate te
danken aan de relatieve vrijheid van de uitgeverij. Nergens elders waren zo veel
drukkers bereid om de geschriften uit deze kringen op de markt te brengen.
Op deze wijze is de stad onder meer de bakermat geweest van de verspreiding
van het werk van de Silezische mysticus en pansofist Jacob Böhme (1575-1624).
Dat gebeurde voornamelijk in het Duits door toedoen van Duitse geestesgenoten, onder wie de uit Lübeck afkomstige drukker Hendrick Beets (Betkius),
die in Amsterdam zevenentwintig titels voor zijn rekening nam, dat is bijna de
helft van de Duitstalige Böhme-uitgaven van voor 1700. De eveneens in de
stad ingeweken böhmist en geestelijke leider Johann Georg Gichtel bracht in
1682 de eerste kritische editie uit van het verzameld werk; hij had daarvoor een
pers en ander drukkersgereedschap gekocht waarmee de drukkers Van Hoogenhuysen onder zijn toezicht en met zijn geld aan de slag konden gaan. De oplage
in vijftien delen werd bepaald op vijftienhonderd exemplaren.
Maar ook Nederlanders van allerlei ideologische herkomst bevonden zich
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in het centrum van de beweging. Dankzij de Arnhemse burgemeester Willem
Huygens, die zesduizend gulden (!) in het project stak, kon Gichtel voor zijn
uitgave beschikken over de onschatbare verzameling Böhme-handschriften
van de door de profeet gegrepen welgestelde Waals-gereformeerde parfum- en
papierkoopman Abraham van Beyerland (1587-1648). Deze collectie bestond
uit meer dan honderd stuks, waarvan een dozijn autografen! De verzamelaar
had bovendien het meeste werk van de meester in het Nederlands vertaald en
anoniem uitgegeven, en ook enkele titels in het Duits laten drukken of herdrukken. Een poging van de Amsterdamse drukker Frederik Vorster om in het
spoor van Gichtel ook Böhmes volledig werk in het Nederlands te brengen, werd
stopgezet. Een van Vorsters verschenen titels was de nog nooit in het Nederlands uitgekomen Aurora of de dageraad in ’t opgaan (1686), vertaald door Jan
Luyken.
De aantrekkingskracht van Böhme op Nederlandse vromen is niet gering
geweest. Maar in tegenstelling tot wat in de Duitse kolonie te Amsterdam het
geval was, heeft zij bij schrijvers en dichters niet tot een echt systematische navolging geleid. Naast Luyken en zijn kring was er de chiliastische profetes
Tanneke Denijs, die vanaf de jaren zestig verschillende godsdienstige boeken
schreef met een böhmistische inslag, waaronder het driedelige De christelycke
lely-bloem. Haar tweede man was de eveneens van Böhme doordrongen mystieke Duitse dichter Quirinus Kuhlmann. In tegenstelling tot haar echtgenoot
lijkt zij het contact met haar concurrente Bourignon steeds te hebben vermeden.
De officiële kerk heeft overigens vroeg tegen het succes van Böhme geageerd;
al ten tijde van Van Beyerland bij monde van Voetius en ene David Guilbertus,
die een felle diatribe publiceerde tegen de ‘gruwelijcke boeken’ van de Duitse
geestdrijver, vol ‘rasende vermetentheyt, [...] ghewaende hemelsche openbaringhe, [...] schrickelijcke Godts-lasteringhe [en] verdoemelijcke ketteryen’,
verwijten die alle in de volledige titel van Guilbertus’ Christelijke waerschouwing (1643) voorkomen.
Böhmes mystiek pantheïsme en alomvattende wijsheidsleer was gebaseerd
op eigen religieuze ervaringen, de kabbala, de alchemie en de middeleeuwse
mystieken en latere spiritualisten, en had op velen een verlossend effect doordat hij de bestaansoverheersende dualiteiten van goed en kwaad en van geest
en stof ophief in een alomvattende visie. Voor de religieuze literatuur is vooral
Böhmes visie op de schepping van belang geweest. Deze komt binnen de
Nederlandse literatuur vooral tot uiting in de gezangen en emblemen (gedichten én prenten) van Jan Luyken. Daarmee treedt een belangwekkende verschuiving op in het emblematisch procedé. In de oudere embleemliteratuur
zagen we een moralisende lezing van het boek der natuur op basis van een objectieve analyse van de onderling vergelijkbare eigenschappen van dingen en

verschijnselen, terwijl in de gelegenheidsmeditatie een subjectivering van deze
methode intreedt (de invallenpoëzie). Daartegenover introduceert de böhmistisch gekleurde emblematiek een nieuwe natuurbenadering: de onthulling of
betekenistoekenning wijkt er vaak voor een directe religieuze ervaring van een
goddelijke werkzaamheid.
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Stille pelgrims op zoek naar het eeuwige vaderland:
Jan Luyken en zijn kring
Met name onder doopsgezinden – traditioneel een verdeelde en gevarieerde
groep – ging zich een wereldmijdende en mystiek-verinnerlijkte literatuur
manifesteren, waarbij de confessionele herkomst van de teksten waarop zij
steunde, geen rol meer speelde. Aan deze literatuur leverde Jan Luyken na zijn
bekering de belangrijkste bijdrage. Afkerig van nieuwe groepsvormingen en
afsplitsingen concentreerde men zich in deze kring op de persoonlijke omgang en eenheid met God en op de stichting van de broeders en zusters. Men
maakte daarbij gebruik van verschillende spirituele en mystieke tradities, zonder daarbij de eigen wortels te verloochenen. De meest geliefde genres waren
het emblema en het lied. De geabsorbeerde tradities waren die van de ZuidNederlandse religieuze liefdesemblematiek, de pansofistische mystiek van Jacob
Böhme en de algemeen-christelijke pelgrimsspiritualiteit. Onder de dichters
telde men de hoogbegaafde Jan Luyken en zijn navolgers en bewonderaars, zoals de gebroeders Huygen, Adriaan Spinniker en Johannes Boekholt, de laatste
een van de spiluitgevers binnen de Nadere Reformatie. Én met zijn fonds én met
zijn eigen werk illustreert deze dat ook vanuit de rechtzinnige bevindelijkheid
een openheid bestond voor andere vormen van spiritualiteit.
Het tweede debuut van Jan Luyken
In 1678, zeven jaar nadat hij was gedebuteerd met zijn modieus-profane Duytse
lier, bracht Jan Luyken de kopij van zijn eerste religieuze embleembundel,
Jesus en de ziel, naar de drukkerij van zijn geloofsgenoot Pieter Arentsz., een
kleine drukker van wie het fonds ook openstond voor religieuze nieuwlichters
als Rothe en Bourignon. Deze uitgever was overigens niet bang voor risico’s:
in hetzelfde jaar 1678 werd hij beboet voor het publiceren van sociniaanse teksten. Aan hem en zijn erfgenamen zou Luyken ook al zijn andere eigen werken
toevertrouwen.
Tussen het verschijnen van Luykens eerste twee titels heeft zich een moeilijk
traceerbare bekering afgespeeld, die wegens de veronderstelde gevolgen voor
zijn literaire werk tot nogal wat discussie onder literatuurhistorici heeft geleid.
Luyken, zwaar aangeslagen door de plotselinge dood van zijn levenslustige
collega-dichter Pieter Rixtel (zie p.578) in 1673, zou het besluit hebben geno-
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men volkomen naar Gods wil te gaan leven; hij liet zich vervolgens bij de
doopsgezinden dopen. In overeenstemming met deze ommekeer zou hij al de
resterende exemplaren van zijn werelds debuut hebben opgekocht, totdat hij
zich realiseerde dat er steeds weer exemplaren bleven opduiken. Past de anekdote over de schielijk gestorven vriend – ze dateert uit het begin van de negentiende eeuw – goed in de bekende typologie van bekeringsgeschiedenissen, en
kan tegen het verhaal over de boekenopkoop worden ingebracht dat Luyken
toch blijkbaar nooit iets heeft ondernomen om in 1708 een herdruk van Duytse
lier te verhinderen, beide voorvallen illustreren hoe dan ook de contemporaine perceptie van Luyken als religieus dichter, die grondig met de wereld en
zijn verleden gebroken had. De door zijn vriend Cornelis van Eecke als ‘krachtdaadig’ beschreven ervaring die Luyken op zesentwintigjarige leeftijd tot het inzicht bracht ‘dat het burgerlyke leven niet genoeg was om een Erfgenaam te
worden’, betekende echter geenszins een afwijzing van het dichterschap: Luyken
was een wedergeborene, een getuige en een leraar die met Jesus en de ziel én als
dichter én als kunstenaar een nieuwe weg had gevonden. Een tweede debuut
dus, waarvan de eerste regels luiden: ‘Keer weer, keer weer! o afgeweken Ziele.’
Bekering en ontdekking zijn er belangrijke thema’s.
Deze nieuwe Luyken heeft zich niet meteen gemeld. Pas in 1677 uitte hij zich
– met de verwondering aan bekeerlingen eigen – in enkele losse van verzen
voorziene prenten als dichtend verslaggever van wonderlijke gebeurtenissen:
een genezing, verschijningen, en een komeet die hem aanleiding gaf tot een
van zijn eerste etsen, ‘Een Roede in ’t Oosten opgegaan’. Maar intussen moet de
voorbereiding van Jesus en de ziel hem al zeer in beslag hebben genomen. De
bundel is al bloemlezend ontstaan. Teksten uit de middeleeuwse Rijnlandse en
Brabantse mystiek – toen ruim verspreid onder de naam van Tauler – en uit de
verschillende geschriften van Jacob Böhme zijn er gecombineerd met de methode
van de in de Spaanse Nederlanden sinds Vaenius opgebloeide religieuze liefdesemblematiek. Het bekendste specimen daarvan – Herman Hugo’s Pia desideria – was ook in protestants Europa zeer bekend geworden, in de Republiek
onder meer via een vrije bewerking in de Goddelycke aandachten (1653) van
Petrus Serrarius, vriend van Luykens vrome vader. In het genre wordt in prent
en dicht didactisch en lyrisch de liefdesopgang van de ziel tot God weergegeven.
Van deze traditie heeft Luyken zowel de drieledige fasering als de platen met
het beroemde duo nagevolgd: een meisje als de ziel, een knaap als Jezus of de
goddelijke liefde. Ook de combinatie van eigen dichtwerk en bijeengelezen
autoriteiten gaat terug op Hugo’s bundel. Pas in de uitgebreide achtste druk
uit 1714 werden postuum nieuwe etsen van Luykens hand opgenomen, vergroot,
coherenter, esthetisch aantrekkelijker en bovendien gericht op een verdieping
van de meditatie, waarbij het bekijken van de prent belangrijker wordt.
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Hoewel stevig verankerd in een specifieke emblematische traditie en opgevat als een anthologie – ‘het zijn geen bloemen uit mijn grond’ – heeft Luykens
tweede eersteling het karakter van een krachtig wervende stellingname. Hij
maakte daarbij gebruik van een tot harmonie gebrachte verscheidenheid van
stemmen en instanties: God, de leraren en het ervarend gemoed. Bij elke prent
horen een aantal bijbelteksten, die gevolgd worden door een soms met verzen
verrijkte prozatekst; vervolgens is in een gedicht in de ik-vorm de ziel aan het
woord, die ten slotte via citaten uit de Schrift een goddelijk antwoord krijgt.
Inhoudelijk steunt de bundel zwaar op Jacob Böhme: bijna de helft van de
prozastukken bestaat uit teksten van hem, waarbij Luyken zelf passages vertaalde uit de Aurora of Morgen Rothe im Auffgang, werk dat op dat moment
nog niet in het Nederlands beschikbaar was en waarvan hij, zoals gezegd, zelf
later een vertaling zou maken. Uiteraard blijven deze bespiegelingen ook in de
gedichten nazinderen, maar een systematisch böhmistisch traktaat kan men de
bundel toch niet noemen. De sterk bijbelse inbedding en de beklemtoning van
het leven als een zoektocht en pelgrimage naar het eeuwige vaderland getuigen
van de spiritualiteit van de dopers, het milieu waarin Luyken zich sociaal bewoog en zijn boeken uitgaf. Wel drukte hij zich graag uit in ‘den Boheemschen
tongval’. De interpretatie van zijn benadering van de natuur zou bijzonder
schraal blijven zonder aandacht voor de böhmistische dimensie ervan. En dat
geldt ook nog voor de latere als stichtelijk gekenschetste embleemboeken.
De Voncken der liefde Jesu
In 1687 verscheen Luykens tweede mystieke embleemboek, Voncken der liefde
Jesu, waarvan tijdens zijn leven vier – en later nog meer – drukken zouden verschijnen. Door de latere literair-historische kritiek is deze bundel als een
hoogtepunt beschouwd. In vijftig emblematische eenheden wordt de liefde voor
Jezus uitgedrukt ‘van [uit] het Godtbegerende zielenvier’, zoals het in de volledige titel luidt. Zelfbespiegeling gaat er hand in hand met zorg voor de medereiziger in de liefdesopgang naar de eeuwige dageraad in Gods liefdesvuur.
Tegenover de spraakmakende bekeringsbundel uit 1678 vertoont Voncken
een aantal opmerkelijke ontwikkelingen. De teksten van de emblemen zijn
uitsluitend lyrisch geworden – geen ondersteunend proza meer – met een
groeiend aandeel van het lied, en met platen, nu ook van eigen vinding, die
zich hebben losgemaakt van de beeldentaal van de jezuïetenemblematiek en
op een eigen en genrevernieuwende wijze de tekst begeleiden. Prent en tekst
bereiken er een bijzondere eenheid: de afbeelding is meer dan een drager van een
verhulde betekenis. Vaak drukt zij mede de in de gedichten vertolkte religieuze
gedachten en gevoelens uit, via een ranke, rijzige figuur met weidse retorische
gebaren als voorstelling van de hunkerende en overweldigde ziel. Tekst én prent

getuigen elk van dezelfde religieuze bewogenheid. De bijbelteksten die als motto, opschrift en ‘Heilig Antwoord’ optreden, plaatsen alles in een doopsgezind
kader. In ruim een derde van de emblemen is bij het gedicht nog een toezang
gevoegd. Bovendien heeft de dichter in de tweede druk van 1691 ongeveer evenveel embleemgedichten van een wijsopgave voorzien, een proces dat zich via
schrappingen en toevoegingen in de volgende drukken heeft voortgezet. Via het
zingen werd het embleem in de lezer tot een werkelijkheid. Vond deze wending
naar de gezongen embleemtekst plaats op verzoek van conventikelgangers? Voncken
bevat inderdaad veel gedichten in de wij-vorm. En de zangen zijn bedoeld
Op dat wy, langs de Pelgrims-baan,
Malkander Bloempjes mede-deelen

Mystiek gebarenspel met kosmische allures. Emblemataplaten van Jan Luyken in Voncken der
liefde Iesu (zie ook p. 860 en 861).
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luidt het in de ‘Voorzang’. De gedachte van de geestelijke opgang als een pelgrimstocht is in de bundel duidelijk aanwezig – zoals gezegd een geliefd concept
in doopsgezinde kringen, dat inmiddels bij Luyken door zijn illustratiewerk
voor vertalingen van Bunyans The pilgrim’s progress (Eens christens reyse) een
nog belangrijker plaats was gaan innemen. Even opvallend zijn de böhmistische voorstellingen, beelden en uitdrukkingen, die vooral op Gods werking en
de uit hem vloeiende natuurkrachten betrekking hebben.
Voor Böhme is oppositie de diepste en sterkste drijfkracht van alles. Ze berust in God. In Hem zijn goed en kwaad, licht en duisternis, toorn (vuur) en
liefde (licht). Vanuit het ‘contrarium’ wordt de schepping begrepen. God moet
zich als ‘Dunkelwort’ uitspreken voordat zijn ‘Lichtwort’ – de Zoon die de
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schepping naar haar verloste bestemming voert – kan weerklinken. Het ‘Dunkelwort’ is de eeuwige begeerte, de ruwe ‘matrix’ waartegen zich een ‘scheppende tegenprikkel’ verheft: dat is de geboorte van het barende leven dat zich
in ontelbare essenties concretiseert, waardoor de stoffelijkheid ontstaat. Tegen
het donkere rijk ontspringt de orde van het Licht, de geest die de schepping
voltooit. Het geheel van de eeuwige natuur (God én de schepping), waarin op
het niveau van de schepping stof en geest met elkaar in strijd zijn op zoek naar
evenwichten, en waarvan het einddoel gelegen is in een soort paradijselijke
ruststand in de lichtzijde van God, ziet Böhme als een voortdurende interactie
van grondkrachten die in het Al op alle niveaus aan het werk zijn. Op die ma-
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nier is de zichtbare wereld een ‘uitgeboorte’ van de inwendige wereld en is hij
niet enkel een verwijzingsteken, maar een directe manifestatie van het eeuwig
gebeuren in God. Een brede schildering van deze paradijselijke toestand biedt
de Nazang van de bundel: een soms aan Vondels engelenreien herinnerende
evocatie van God en paradijs in onvervalst ‘Boheemschen tongval’. De hemeltoestand is als een flonkerende regenboog, vervuld van Gods krachten:
Die worst’len eeuwig door malkander
Gelyk een heilig liefde-spel.
Daar nu den eenen, dan den ander
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Zich opend als een Wonder-Wel.
Nu schynt het Blaauw te zegenpraalen,
Als Primas, in den liefdestryd;
Dan komt het Groen dat overhaalen
En strekt zyn Triompheering wyd;
Nu komt het roode door te breken,
Dan ’t Zilver Wit, zo rein en eêl,
Dat overweldigt, en geweeken,
Dan Primaat laat aan ’t goude Geel,
Dat is de schoonste van haar allen,
De Verw’ der heil’ge Majesteit:
En door dat onophoud’lyk wallen*,
Bestaat de vreugd in eeuwigheid.
Of u dat wonder kwam te vooren,
Het is nochtans zo wonder niet,
Uit deze Moeder zyn geboren,
De Kleuren die het oog hier ziet.
Als gyze uw herte brengt te binnen,
Zo denkt niet datze simpel zyn,
Maar laatze schim’ren op uw zinnen;
Als glans en gloed en klare schyn.
[...]
Dat is een waereld, om te minne[n]
(Dat onze droeve waereld zwicht)
Den Vader is het Vuur daar inne,
Den Zoon, het Majesteitse Licht,
Den Heil’gen Geest het Lugtig zweven.
O Waereld! Voller heiligheid,
Hoe lust het ons in u te leeven,
Vervult met glans van Majesteit.

*koken

De natuur verwijst niet alleen maar naar God, ze is zijn adem. In Voncken is
Luyken weer volop lieddichter geworden. Zelfs duidelijke reminiscenties aan
de Duytse lier ontbreken er niet. De bundel is duidelijk de vrucht van een zogenaamde stille periode die de twee mystieke bundels van elkaar zou hebben
gescheiden.
Luyken in gezelschap: etser, lieddichter en lichtend voorbeeld
Luyken heeft in de negen jaren tussen Jesus en de ziel en Voncken niet stilgezeten,
al sloeg het lot door ziekte en dood soms hard toe. Hij bouwde zich een carrière

Den arbeid zy dan onze staf
Om meê door ’t land der tyd te reizen.

Maar het euvel was geschied: nabootsingen van de eerste uitgave – dat wil zeggen
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als etser en boekillustrator en genoot een groeiende erkenning als vroom lieddichter. In die eerste hoedanigheid kwam hij in aanraking met belangrijke religieuze en historische werken die hij als kunstenaar in de verbeelding van de
lezers vastlegde, in de tweede verleende hij klank aan zijn spiritualiteit van inkeer en wereldmijding, spiritualiteit die hij ook in bemoedigende brieven aan
zijn geloofsgenoten vertolkte.
Luykens ambachtelijk-artistieke activiteit als etser en boekillustrator, die
hij begon in 1678, stond in nauw verband met zijn dichterschap en religieus
profiel; bovendien bracht dat ambacht brood op de plank. Als cijfers een taal
spreken, dan is het wel hier. Zijn 3287 etsen omvatten 259 titelprenten, 238 vignetten, 510 embleemprenten, 2280 tekstillustraties, portretten en losse prenten.
Op die manier werkte hij mee aan bijna 350 uitgaven. Een kwart van deze enorme
productie leverde hij in de de al eerder genoemde ‘stille periode’ (1678-1687).
Een belangrijk moment daarin vormden vanaf 1682 de zojuist genoemde illustraties voor Boekholts Nederlandse uitgaven van de Engelse baptistenvoorganger John Bunyan. Deze illustraties kregen een mondiale betekenis sinds ze
tijdens de achttiende eeuw werden overgenomen in het wereldwijde netwerk
van Bunyan-uitgaven.
Een andere belangrijke bijdrage voor de canon van de doopsgezinde cultuur waren bijvoorbeeld de meer dan honderd etsen voor een luxueuze heruitgave van het toen al een kwarteeuw oude doperse martelaarsboek van
Tieleman van Braght, het Bloedigh toneel. De door Luyken geïllustreerde uitgave
is tot op heden in dit milieu nog een van de bekendste boeken. Deze uitgave van
1685 werd met een uitgekiende marketing – via proefkaternen en intekenlijsten – gelanceerd door een voor de gelegenheid opgezette compagnie van gereformeerde uitgevers die zo met succes inspeelden op de belangstelling en behoeften
van de rijke doopsgezinde koopliedenstand.
In 1694 bracht Luyken met zijn zoon Casper in eigen beheer een map met
honderd losse emblemata in kwartoformaat op de markt waarin het lucratieve
en het stichtelijke hand in hand gingen: Het menselyk bedryf, afbeeldingen van
beroepen met moralisaties in religieus perpectief, alle naar tekeningen van Jan.
Vrijwel meteen daarna in hetzelfde jaar, omdat vergeten was de map met een
privilegie tegen roofdrukken te beschermen, volgde bij de prentdrukker Nicolaas Visscher een tweede druk, nu ‘beschermd’ en Spiegel van ’t menschelyk bedryf
genaamd:
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op basis van nieuwe platen – verschenen in 1695 in Haarlem en Amsterdam, de
laatste nu met meer beschrijvende dan bespiegelende versbijschriften van
Anthoni Janssen, die met zijn Vaenius-epigrammen blijkbaar enige naam had
gemaakt (zie p.703). In de loop van de tijd is Spiegel de meest bekende van alle
uitgaven van Luyken geworden, ontelbare keren nagebootst en nu nog in allerlei vormen gecommercialiseerd voor toeristen en beroepsverenigingen.
Luyken kan het idee voor de reeks hebben opgedaan bij een geloofsgenoot, de
Amsterdamse drogist Sybrand Feitama, die in 1685 en eveneens in eigen beheer
zijn Uitbeeldingen van staaten, ambagten en neeringen had uitgegeven, een serie
van 500 alfabetisch geordende plaatjes, voorzien van niet-beschrijvende kwatrijnen. Zulke ‘leerrijke reeksen’ waren overigens een te lande en elders – met
name in het Duitse taalgebied – wijdverbreid genre. In de traditie van deze
Ständebücher neemt Spiegel niet alleen vanwege zijn artistieke en dichterlijke
kwaliteiten een bijzondere plaats in. Geven de standenboeken een beeld van de
gewenste openbare orde – de ‘natuurlijke’ hiërarchie binnen de mensenwereld –,
bij Luyken is het vrome gemoed de invalshoek voor een diepere blik op de
menselijke bezigheden; het criterium is de eeuwigheid, die aan elke menselijke
activiteit maar één maat oplegt: die van de onthechting.
Tijdens zijn zogenaamde stille periode is Luyken zich ook als lieddichter
blijven profileren. De embleemliederen uit Voncken zijn daar het meest opvallende resultaat van. Ook in dit domein reikte de invloed van de dichter verder
dan zijn eigen kring. De genoemde verzamelbundel van Claes Stapel uit 1681
(zie p. 847) bevat al een tiental Luyken-liederen, waaronder het in het huidige
Liedboek voor de kerken en in vele moderne bloemlezingen gecanoniseerde ‘Al
ruisen alle wouden’. Toen Boekholt enkele jaren later een versie bezorgde van
de op de platen van Wierix gebaseerde hartsemblemen van Christian Hoburg,
de Levendige herts-theologie (1686), voegde hij aan haast elk van de achttien
emblemen een lied toe, acht keer een van Luyken. Was dit initiatief voor
Luyken de aanleiding om een jaar later hetzelfde in Voncken te doen? Pas in
1698 zou een deel van zijn liedproductie in een aparte auteursbundel verschijnen; De zedelijke en stichtelijke gezangen bevatten ongeveer driekwart van zijn
in totaal iets meer dan honderd liederen. Pas vanaf de tweede druk in 1704 en
in zijn definitieve uitgebreide vorm in 1709 zou de bundel als een embleemboek worden ingericht, een combinatie van biddend zingen en mediterend
kijken waarmee Luyken in zijn omgeving inmiddels school had gemaakt.
In de drukker-dichter Johannes Boekholt, zoals gezegd aanhanger van de
Nadere Reformatie, had Luyken een bewonderaar, een opdrachtgever en een
navolger. Het bleef niet bij de opname van Luykens ‘geestrijke en soetvloeyende’ liederen in de Hoburg-vertaling, die Boekholt overigens uitdrukkelijk in het
spoor had geplaatst van het ‘tractaatje genaamt Jesus en de Ziel, by een gestelt

In ’t Overzeesche stille Land
Daar d’ Eigewil gesonken is ten gronde,
Daar gantsch geen liefde word gevonden
Dan die uit God, en weêr tot God ontbrand.

De prozacommentaren hebben een sterk bijbels karakter. In de voorrede, die
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van onsen goeden Vriend’. In 1691 zou de drukker, weer aansluitend bij dezelfde bundel en op basis van de uit Hugo’s Pia desideria afkomstige plaatjes van
Serrarius’ Goddelycke aandachten, zelf een driedelig religieus liefdesembleemboek publiceren: Goddelyke liefde-vlammen van een boetvaardige, geheiligde,
liefhebbende, en aan haar selfs-stervende ziele. De bijschriften bestaan alleen
uit verzen van Boekholt, die zich al vroeger met zijn Ziels-klachten (1679) en
Uytspanningen (1688) als lieddichter had gemanifesteerd. Luyken maakte op
Boekholts verzoek voor elk van de drie afdelingen een titelplaat; bovendien
werden teksten van hem als aanhangsel aan het boek toegevoegd: drie prozastukken en evenveel gedichten over wereldverachting, pelgrimage en hemelverlangen. (Op de titelpagina van de achttiende-eeuwse herdrukken wordt de
gehele bundel verkeerdelijk aan Luyken toegeschreven.) En nauwelijks twee jaar
later, in 1693, trad Boekholt met nog een embleembundel aan de dag, ’t Geopende en bereidwillige herte na den Heere Jesus. De meeste embleemdichten zijn
daarin tevens als lied bedoeld. En weer zijn plaatjes van katholiek-Antwerpse
herkomst gebruikt, nu overwegend afkomstig uit de geestelijke hartsemblemen van Benedictus van Haeftens Schola cordis (De hartenschool). De drukker
had ze in 1688 al eerder afgedrukt in een voor protestanten aangepaste uitgave
van een Antwerpse vertaling van El pastor de noche buena (De harder van de goede nacht, 1653) van de Spaanse bisschop en mysticus Juan Palafox y Mendoza,
een geestelijke pelgrimstocht waarin de verzoekingen en vertroostingen van
een herder op zoek naar het Christuskind zijn beschreven. Boekholt wilde dat
‘roomse’ boek juist vanwege zijn verwantschap met Bunyan in zijn fonds hebben.
Eveneens in de nabijheid van Luyken bevonden zich de bundels van een samenwerkend broederpaar, de doopsgezinde collegianten Pieter en Jan Huygen.
Op naam van Pieter Huygen verscheen in 1689 te Amsterdam, Haarlem en
Harlingen het emblemataboek De beginselen van Gods koninkryk in den mensch,
dat vóór 1750 acht edities zou kennen, een verspreiding die in alle opzichten
met die van Luykens boeken valt te vergelijken. Luyken zorgde voor de titelplaat en vijfentwintig embleemprenten. De bijbehorende gedichten doen, niet
alleen omdat zij – weer – liederen zijn, aan de poëzie van de illustrator denken.
Vooral in hun stijl en in de vertolking van het aardse leven als een pelgrimage
naar het eeuwige vaderland klinken ze luykeniaans:

tegelijk tot de lezer én zanger is gericht, heeft de auteur het over de kritische
hulp die hij gekregen had van een van zijn vrienden ‘meer in de Poesy ervaren
dan ik’. Met het woord ‘vriend’ zal wel niet zijn broer zijn bedoeld. Ging het
om Luyken? Of om Cornelis van Eecke, die in een voor het genre opmerkelijk
voorbericht de ‘aan-een-Schakelinge’ van de emblemen (catenatio) toelicht op
inhoudelijke gronden?
In 1700 volgde Jan Huygen met zijn Stichtelyke rymen, meestal met wijsopgaven. Ook deze bundel bevat negen emblematische eenheden met liederen
rond prenten van Jan Luyken. Weer wordt de volgorde toegelicht en in het
openingslied wordt het zingen in een vroom pedagogisch perspectief geplaatst:
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Mooie sang die streelt de oren,
Aandacht doetse in’t herte booren.

Soms geven korte gedichten nog eens commentaar op de liederen. De bundel
eindigt met een gezang op de kennelijk nog niet vergeten aardbeving van
18 september 1692: een variante op de doods- en vergankelijkheidsmotieven
waarmee zovele lied- en embleembundels eindigden. Door de aardschokken
worden de vermanende bezigheden van de vanitasschilder nog beklemmender dan ze al zijn:
Een doods geraamt in ’t Schilders hand gegeeven
Terwijl hij ’t schetst, beweegd, en schijnt t’ herleeven.

De drempeldichters van deze bundel vertegenwoordigen het doperse dichtersmilieu waarin Luyken functioneerde: Adriaan Spinniker, Barent Joosten
Stol, Cornelis van Eecke en Gesina (Geesje) Brit. Van Eecke zou Luykens biograaf worden. Hij had in 1684 een wereldmijdend dichtwerk geschreven (Vale
mundo oft noodinge tot de broederschap Christi, met een frontispice van Jan)
en in 1698 een nieuwe psalmberijming gemaakt op wereldse melodieën, waarop niemand minder dan de talentvolle componist Joan Schenck muziek zou
schrijven.
De jonge Spinniker (1676-1754), juffrouw Brit en Luyken hadden eind van
de jaren negentig ook samengewerkt in een opmerkelijk project, gerealiseerd
door de boekverkoper Jacob van Nieuweveen: een opnieuw bewerkte Nederlandse uitgave van Elizabeth Jocelyns The mothers legacie, to her unborn child
(eerste editie: Londen 1624), een zeer succesvol gedragsboek voor kinderen uit
puriteinse milieus. De vrouw schreef de instructies voor haar ongeboren kind,
vrezend dat zij bij de bevalling zou sterven, wat inderdaad na een negental dagen
gebeurde. Het gezag van dergelijke geestelijke legaten en aanverwante getuige-

De stichtelijke embleemboeken
In 1698 vertrok Jans zoon Casper Luyken naar Neurenberg, waar hij in dienst
trad van de bekende graveur en uitgever Christoph Weigel. Via deze connectie
beleefden de platen van Het menselyk bedryf ook een succesvolle Duitse geschiedenis. Na het vertrek van zijn zoon zochten Luyken en zijn huishoudster
stille woonoorden op, eerst nabij Haarlem, vervolgens in Schellinkhout en ergens
anders buiten Hoorn. Er werd vooral veel geëtst voor opdrachtgevers en er was
een druk briefverkeer met geestverwanten. Toen Casper in 1705 terugkeerde,
woonde zijn vader alweer in Amsterdam. Het zou duren tot 1708 eer hij weer
tot een publicatie kwam waarin hij eigen etswerk van eigen verklarend dichtwerk voorzag: Beschouwing der wereld, de eerste van een serie van vijf emblematabundels, die de literair-historische kritiek tegenwoordig graag van de
mystieke bundels onderscheidt. Met de ‘derde’ Jan Luyken zou nu, na de wereldse
lieddichter en de mysticus, de vrome didacticus aan het woord zijn gekomen,
die aansloot bij de traditie van de stichtelijke en op een breder publiek gerichte
emblematiek in de trant van Cats. Deze vrijwel algemeen aanvaarde afbakening
doet toch enigzins onrecht aan de gedichten waarmee de auteur deze bundels
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nisliteratuur berustte op hun testamentair karakter. Maar in het geval van
Jocelyn had de autoriteit van de dood toch wel een bijzonder beklemmend en
dramatisch uitzicht gekregen. De Engelse tekst haalde in tien jaar zeven herdrukken. In het Nederlands verscheen hij voor het eerst in 1642, vertaald door
ene G.D.C. Deze eveneens een paar keer herdrukte vertaling namen Van
Nieuweveen en zijn inspirator Spinniker als uitgangspunt voor een boek dat in
de Jocelyn-receptie een aparte plaats inneemt, de Uyterste wille van een moeder
aan haar toekomende kind (1698-1699). Zeven emblematische eenheden – prenten
van Jan Luyken en liederen van Spinniker – zijn oordeelkundig in het prozavertoog gevlochten en staan geheel in functie van het opvoedend concept, dat op
deze wijze aangenamer, afwisselend en krachtiger wordt: kijken, lezen, bidden
en zingen. In een tweede afdeling wordt een moedertestament uit de Nederlandse doopsgezinde traditie afgedrukt en op dezelfde wijze bewerkt: de Uyterste
wille van Soetgen vanden Houte, een zestiende-eeuwse martelares die haar testament opschreef voor haar drie kinderen. Op de vijf ingevlochten emblemata
van het duo Luyken-Spinniker volgen nog drie langere gedichten van Gesina
Brit, uitdrukkelijk gericht tot de jeugd. Een derde, kleinere afdeling bevat een
als gebed gedichte morgen- en avondzang van Spinniker. Deze dichter had bij
Francius gestudeerd en een opleiding gevolgd tot godsdienstleraar in de ‘kweekschool’ van de doperse voorman Galenus Abrahamszoon de Haan. In de achttiende eeuw zou hij naam maken als embleemboekschrijver in het voetspoor
van Luyken.
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inleidt en voorstelt. Deze vertonen niet alleen door de overvloed aan toegevoegde bijbelcitaten een opvallende continuïteit met de vorige bundels, maar
tevens door de manier waarop Luyken tegen het leven en de wereld aankijkt;
ook hier gaat het om de beleving van het bestaan als een pelgrimage en om de
kracht van het gelovig gemoed om horend, smakend en ziend het ‘Weezen’ te
onderscheiden ‘van de schaduw-schemeringen’ (‘Voorreden’). De dichter vertolkt bovendien een visie op de natuur die vaak meer is gericht op de emotionele ervaring van Gods krachten daarin dan op een verstandelijke herkenning
van in de natuur opgeslagen morele lessen, hoewel deze grondhouding van de
emblematiek uiteraard eveneens sterk aanwezig is. De taal en verbeelding van
Böhme zijn zeker in emblemata over natuurverschijnselen nooit ver weg. De
wind is de ‘uitvloed’ van Gods Geest, de bron van het water borrelt uit de
‘Eeuwigheid’, sneeuw wordt in verband gebracht met Gods ‘Tooren-vuur’
(toorn), de rivieren met de ‘wereldgeest’, de dageraad met een ‘glans van eeuwig
goed’; de streling van het goede weer herinnert
Aan de ed’le Oorsprong dezer vloed,
Die in het zichtbaare uit komt vlieten.

Preromantisch natuuranimisme is dat allerminst, wél een manier van de pelgrim
om onderweg naar zijn eindbestemming te kijken. Bovenstaande voorbeelden
komen alle uit Beschouwing der wereld, een bundel waarvan de prenten een
interessante voorgeschiedenis kennen. De honderd platen zijn verkleinde kopieën van etsen die Luyken met Casper in 1700 voor Weigel had gemaakt met
het oog op een Ethica naturalis met Latijnse gedichten van de Weense jezuïet
Paul Hansiz; later zouden ze – eveneens in de drukkerij van Weigel – ook gebruikt worden in een met fabels en prozacommentaren verrijkte bewerking
door de vermaarde emblematicus en predikant, de Weense augustijner monnik
Abraham a Sancta Clara (Huy! und Pfuy! der Welt, 1707).
In 1710 volgde De onwaardige wereld met overwegend allegorische prenten
waarop – in de lijn van de ook door Poirters nagevolgde Antwerpse Typus mundiemblemen – vaak een wereldbol voorkomt. In didactische vertogen en symbolische verhalen wordt tegenover de wereldse ambities de deugd geplaatst. Meer
overeenkomsten met Beschouwing vertoont De bykorf des gemoeds (1711). De
behandelde embleemstoffen lijken de eerdere bundel voort te zetten, dieren bijvoorbeeld, maar ook nieuwe objecten als bouwsels, vervoermiddelen en gereedschappen. De vernuftige en maatschappijbetrokken bedenksels die Roemer Visscher daarbij placht te formuleren, ontbreken hier; de bijschriften zijn uitsluitend
geplaatst in het perspectief van de religieuze vervolmaking en wereldmijding.
De sluisdeur is hier een schut geworden tegen de ‘veele wateren der zonden’.

De laatste tijdens zijn leven verschenen emblematabundel van Luyken is Het
leerzaam huisraad (1711), op stoffen die al eerder de systematische voorkeur
hadden genoten van de Zuid-Nederlandse pater Franciscus Croon. Zouden de
vijf vrouwen op het titelblad een verwijzing zijn naar het eerst geïntendeerde
publiek, de vrouwen en hun gezin? Vijftig voorwerpen uit het huisraad ‘heffen
’t Wezen boven schyn’. De opbouw van het boek berust op een weloverwogen,
bijwijlen vernuftige opeenvolging van de voorwerpen op visuele gronden, of
op basis van hun gemeenschappelijke eigenschappen (de zogenaamde catenatio).
Mede omdat in deze context het element van het vuur als gegeven zo belangrijk is, echoën de gedichten er niet zelden opnieuw het böhmistisch taalgebruik, tot in de terminologie toe. De kachel ‘tempert’ als ‘tegenweer’ de macht
van de koude of – symbolisch – het kwaad van tijd en wereld:

*evenwicht

Twee van Luykens bekendste uitgaven zijn postuum verschenen, vrijwel meteen na zijn overlijden in 1712. De schriftuurlijke geschiedenissen en gelykenissen, gedeeltelijk bijbelse prenten van de in 1708 gestorven Casper, zijn door Jan
voor meer dan de helft uitgebreid en van bijdichten voorzien. Het accent valt
vooral op de stichting, waardoor deze ‘prentenbijbel’ niet zo gericht is op het
‘kijkplezier’ dat in dit soort boeken geen geringe rol speelde. Iets van de genoemde testamenten lijkt zich te uiten in Des menschen begin, midden en eynde, eenenvijftig emblemen over de wereld van het kind – veel spelletjes – en
zijn groei tot volwassenheid. Deze indruk van een laatste wil wordt nog versterkt door de opname van Luykens biografie met het daarbijhorende gedicht
van Cornelis van Eecke en een soort afscheidsgedicht van de dichter voor zijn
kleinzoon, dat de uitgevers voor de berijmde voorrede aan alle ‘Dochterjes en
Knaapjes’ in de uitgave hebben ingelast. Vele van de bijschriften zijn in een
opvallend kinderlijke taal geschreven. Mede daarom mag deze bundel tot de
kinderliteratuur worden gerekend. Maar Luykens uitgever voegt bij wijze van
postume bladvulling en als afscheidsgroet van de dichter een korte, mystiekbevindelijke ‘zielzucht’ in, die als label voor geheel zijn werk kan dienen:
Ach! Eenig Eeuwig Een,
Dat zonder plaats en tyd,
Voor alles heen,
Dat Eeuwig Wonder zyt.
Gy zyt myn Moeder daar ik Eeuwig lag,
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Die Tegenweer zal winst bereiken,
En zetten ’t Leven uit de Tyd,
In ’t Temprament* der Eeuwigheid.
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Myn vonkjen uit u Eeuwigheid,
Van Huis verdwaald in ’t wezen dezer tyd,
Zucht och! en ach! met zyn Gemoed en Mond
Om eens te komen in haar eersten grond.
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De nagelaten poëzie die onder de titel Het overvloeijend herte nog in 1767 in
Haarlem van de pers kwam, berust op een paar kopieën van een handschrift
– met verwijzingen naar Böhme – dat in het bezit van een goede vriend was
gebleven. De druk heeft een ingewikkelde ontstaansgeschiedenis en werd voorzien van platen in de geest van Luyken vervaardigd door Cornelis van Noorde.
De uitgave bevat naast vijfentachtig emblemata – door drukker C.H. Bohn
herschikt en soms bekort – enkele brieven. Een portretgedicht op Böhme ‘van
de wysheyt godts, tot speelgenoot verkooren’ is niet opgenomen.
Zoals menig embleemdichter heeft Luyken tot diep in de achttiende eeuw
langdurig lezers gevonden. Door de aard van zijn werk bevonden die zich vooral
in radicaal vrome en wereldmijdende kringen binnen en buiten de gereformeerde kerk. Voor hen was de dichter en de kunstenaar vooral een meester in
vroomheid en een voorganger in wijsheid en heiligheid. Literair-esthetische
waardering zou zijn geestelijke poëzie pas van de Tachtigers krijgen.

Bij wijze van nawoord:
de muzen... onbegrensd

Soo dat ick, snydende myn eere
Diep in der Famen tempel sterck,
Bekendt sal zijn tot allen keere
Over t’ gants’ eerdtrijck deur mijn werck.
Deur het straf Duitslandt, over Rijn,
Bebaeydt, Verfraeydt
Van de Denouwe*, sal ick zijn
Eeuwich bekendt, medt lof besaeydt.
*Donau
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In Denemerken, Polen, Sweden,
In Beemen* en in Switserlandt
Sal ick gheacht zijn t’ allen steden
En in Bourgoendiën becandt;
Oock in het heerlijck Spaensche rijck,
Deur macht, Vol pracht
Sal ick vry wesen diesghelijck
Deur mijn schoon werken hoogh gheacht.
*Bohemen

Ick sal daer toe oock bekendt wesen,
In Schotlandt en in Ierlandt wildt,
En sal in Enghelandt ghepresen
Worden, want soo den hemel wildt;
Vrancrijck en de Neerlanden schoon
Medt lust, In rust,
Sullen mijn verschen suet van toon
Singhen verstandighlijck, niet wust*.
*woest

Provencen en de heerschappyen
Onder d’Italianen cloec,
Griken-landt wijdt en Hongheryen
Sullen my achten om mijn boec;
Ja, d’ Indiaensche landen* claer
Daer strydt T’goudt vrydt**,
Sullen ooc prijsen verd’en naer
My en mijn werken sonder nydt.
*Amerika **vrijmaakt

Een fermere uiting van dichterlijk zelfbewustzijn zal in de Nederlandse literatuur niet licht te vinden zijn. Ze maakt deel uit van een ode die jonker Jan van
der Noot in 1591 heeft opgedragen aan een Antwerpse handelaar in goudleer.
Een lid dus van de lokale en internationale handelselite die de glans van belangrijke dichters met graagte op zich liet afstralen. De adressant ziet zichzelf
als uitverkoren dichter verheven boven de op louter aardse bekommernissen
gefixeerde materialisten, en eeuwige roem lacht hem toe. De verzen zouden
een paar decennia later in de Amsterdamse Schouwburg niet hebben misstaan
als een klaterende parodie op een snoevende Brabander. Maar parodieën zijn
vaak oneerlijk. De jonker belijdt in deze verzen met verve en overtuiging de
poëtica van de internationale renaissance met haar beklemtoning van de
dichterlijke uitverkiezing, de hoge geestelijke status van de poëzie en haar onbegrensdheid in tijd en ruimte. De ode is overigens een creatieve navolging
van een zang van Horatius (Carmina of Oden ii, 20), die statusbewust dezelfde wereldroem verwachtte. Een bekend discours dus, dat Gruterus al tien jaar
eerder op de wijze van een sonnet in een brief aan Janus Dousa had laten horen:
zijn lof zou men horen van ‘Swart Indien’ tot in het westen (zie p. 122). De
nuchtere vraag of Van der Noot met zijn Brabantse muze al de landen die hij
opsomt wel had kunnen bereiken, zou aan de Antwerpse dichter slecht zijn
besteed. Voor hem was het dichterschap polyglot. Hij zorgde dat hij werd ver-

De Nederlandse literatuur buiten de Lage Landen
De openheid voor alles wat in Europa en met name in Frankrijk, Italië, Spanje
en in mindere mate ook in Engeland literair aan de gang was, is een van de
meest wezenlijke kenmerken van de nieuwe Nederlandse dichtkunst. Deze internationale georiënteerdheid is voor haar ontwikkeling van beslissende betekenis geweest. Ze berustte niet alleen op de gemeenschappelijke Europese
Neolatijnse literatuur en de universele poëtica van de creatieve navolging. Vele
specifieke extraliteraire factoren hebben daarenboven het internationaal bijdetijdse karakter van de Nederlandse literatuur aanzienlijk bevorderd en versterkt: het open en tolerante geestelijke klimaat, de aantrekkingskracht van de
Republiek en in het bijzonder van het kosmopolitische Amsterdam als immigratiegebied, haar goed uitgebouwd onderwijs – in het bijzonder de nieuwe
moderne academische instellingen – en de relatief goede talenkennis en de
mobiliteit van haar inwoners. Vooral het stevig georganiseerde uitgeversbedrijf
en de bloeiende boekhandel hebben daarin een zeer belangrijke rol gespeeld:
sommige uitgeversfondsen bevatten verhoudingsgewijs zeer veel buitenlandse titels, zowel in de oorspronkelijke taal als in vertaling. In dit boek is aan een
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taald of dichtte zelf tegelijk in verschillende talen; naast de ode stond trouwens een Franse versie afgedrukt, die de Nederlandse tekst op de voet volgt.
Op die manier is de naam Van der Noot ook in (de voetnoten van) Engelse,
Franse en Duitse literatuurgeschiedenissen te vinden, onder meer vanwege zijn
belang voor de Engelse emblematiek en het Duitse sonnet. Het vaderland van
de poëzie was voor hem in wezen onbegrensd, wat zijn trots op zijn eigen
Brabantse dichtkunst overigens niet in de weg stond. Het leven was trouwens
een goede leerschool geweest; elf jaar lang had hij door Engeland, Italië,
Frankrijk en Duitsland gezworven, en de manier waarop hij eerzuchtig maar
tevergeefs aan een Europa-epos werkte, bewijst dat het dichten hem diepe
ernst was.
Toen de intellectuele elites in Leiden, Amsterdam en Zeeland de nieuwe
dichtkunst in de eigen taal als hoeksteen gingen zien voor het gebouw van het
nieuwe, bevrijde vaderland, moet het poëtisch kosmopolitisme à la Van der Noot
steeds onwerkelijker en als literaire pose zijn gaan klinken. In het beste geval
viel zo’n horatiaanse zelfverheerlijking te lezen als een symbolische belijdenis
van de verhevenheid, de kracht en de effecten van het dichten. De programmatische keuze voor de eigen taal en het eigen vaderland had andere ambities,
maar zij betekende in geen enkel opzicht dat men zich voor het buitenland afsloot. Integendeel.

874

aantal van deze aspecten geregeld aandacht besteed. Dezelfde sector heeft ervoor gezorgd dat ‘Nederlandse’ producten en met name de emblematiek – onder meer via de Frankfurter Buchmesse – op hun beurt de weg naar Europa
vonden. Mét de reizende toneelgroepen, de gastvrije universiteiten en de kerkelijke netwerken heeft het Nederlands boekbedrijf sterk tot de relatieve bekendheid en uitstraling van de Nederlandse literatuur in Europa bijgedragen.
Door de taalverwantschap – voor vele Duitsers zelfs taaleenheid – en de status
van het Nederlands als internationale handelstaal verliep deze expansie vooral
oost- en noordwaarts (Duitsland en Scandinavië). Slechts incidenteel daarentegen is Nederlandse literatuur uit deze periode in het Frans of Engels verschenen. Van der Noot schreef, zoals gezegd, zelf in het Frans en publiceerde zijn
Theatre in het Engels. Marnix schreef zijn Byencorf mede in het Frans. Van dat
laatste werk verscheen al in 1579 een Engelse vertaling. Deze twee auteurs zullen vooral een Frans publiek hebben aangesproken. Cats’ Maechden-plicht
werd door Thomas Heywood in 1637 als Pleasant dialogues vertaald. Verder
zijn er in verschillende talen verzamelingen van Nederlandse reisverhalen verschenen.
Via het Neolatijn waren prozaïsten en dichters uit de Nederlanden al langer
prominent in het Europese literaire leven aanwezig, zoals de zich wereldburger
noemende Erasmus en de voor de Pléiade zo belangrijke Janus Secundus.
Maar van een vereenzelviging met het vaderland was bij deze schrijvers nagenoeg
geen sprake, noch bij henzelf, noch bij hun lezers. Vanuit Antwerpen en vervolgens Holland zou een nieuwe generatie aan het kosmopolitische humanisme
een vaderlandse kleur geven. In de Scheldestad ontstond in deze kringen een
grote belangstelling voor de eigen taal (Becanus, Kiliaan), die in het Noorden
spoedig werd overgenomen. De Latijnse Batavia (1588) van Hadrianus Junius
was bijvoorbeeld een puur Hollands werk, dat de internationale republiek der
letteren op de hoogte wilde stellen van Hollands bijdrage aan de Europese cultuur. Lipsius’ interesse in de volkstaal en Janus Dousa’s actieve inzet voor een
nieuwe Nederlandse dichtkunst effenden de paden voor een aantal leerlingen
van Scaliger junior om zich als geleerde humanisten in dienst van het bevrijde
vaderland ten volle voor de eigen Nederlandse literatuur in te zetten. Aan de
strekking en de effecten van deze ontwikkeling, gedragen door Heinsius, Grotius
en Scriverius, hebben we in hoofdstuk iii veel aandacht besteed.
Deze evolutie is ook het buitenland niet ontgaan. Latijnschrijvende Nederlandse ‘literatuurwetenschappers’ waren in de Europese literair-theoretische
debatten nadrukkelijk en met gezag aanwezig. Zo vonden bijvoorbeeld Heinsius’
reflecties over de ideale tragedie en zijn discussies met zijn oud-leerling, de
Franse prozaïst Jean Louis de Balzac, over het gebruik van mythologie en het
samengaan van heidense en christelijke elementen evenals – later – Vossius’

poëticale geschriften veel weerklank in Frankrijk. Ze hadden onder meer substantiële invloed op het Franse classicisme. Dat deze vermaarde geleerde literatoren – ook Gruterus, Grotius (wiens tragedies in respectievelijk 1644 en
1652 een Engelse vertaling kregen) en Barlaeus horen daarbij – tevens volop
achter de eigen literatuur stonden, was niet alleen voor de Nederlandse letteren,
maar ook voor die in de Duitse gebieden een krachtig signaal. De Neurenbergse dichter Philipp Harsdörffer zag dat tegen het midden van de eeuw nog
scherp:
Heinsius und Grotius sind Weltberühmte, gelehrte Männer, haben aber
sich mit ausländischem Lobe nicht wollen ersättigen lassen, sondern ihr
Vatterlande mit einheimischen Schriften reichlich geehret.

Het Duitse taalgebied
De literaire aantrekkingskracht van de Republiek op Duitsland ging aanvankelijk vooral – maar niet uitsluitend – uit van de Leidse universiteit. Deze was
niet alleen protestants, maar bood een oase van rust aan studenten wier vaderland door de Dertigjarige Oorlog werd geteisterd. Van de ongeveer 550 ingeschreven studenten in 1639 waren er bijvoorbeeld niet minder dan 158 Duits.
In het tweede kwart van de zeventiende eeuw telde de studentenbevolking
gemiddeld 52% buitenlanders. Met uitzondering van enkele namen uit de zuidelijke gebieden, zijn nagenoeg alle belangrijke dichters van de Duitse barok
hetzij als student, hetzij als bezoeker in de academiestad voorbijgekomen. Al
in de late zestiende eeuw trok Janus Dousa Duitse studenten aan en nog rond
1630 was zijn woonplaats Noordwijk voor hen een bedevaartsoord, het ‘Delos
Batavorum’. Maar hét boek dat de Hollandse golf in Duitsland zou opstuwen
was Heinsius’ Nederduytsche poemata. De bundel kreeg als het ware de status
van een modellenboek. Genres, motieven, het vers, het principiële voorwerk
en de hoge academische reputatie van de auteur – alles kwam er tegemoet aan
de behoeften van jonge ambitieuze dichters die de nieuwe poëzie in hun eigen
cultuur wilden invoeren. Vergeleken bij de vele Duitse navolgingen, vertalingen,
hulde- en opdrachtgedichten lijkt de toch uitbundig verwoorde Heinsius-receptie in Brabant en Vlaanderen bijna op lippendienst.
De pionier van deze overdracht was de Silezische dichter Martin Opitz (15971639). Zijn bezoek aan Leiden was niet de oorzaak, maar het resultaat van zijn
geestdrift voor de contemporaine Nederlandse literatuur. In Silezië had hij die
als gymnasiumleraar al via bibliotheken en Hollandgangers leren kennen in Hein-
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De eer van de kosmopolitische humanist gaat hand in hand met de eer van het
vaderland door toedoen van de moedertaaldichter. De muzen uit én thuis dus.
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sius’ Poemata en in de verzamelbundel Den bloem-hof van de Nederlantsche
ieught (1608), eveneens een modelcollectie van de nieuwe stijl en genres. Later
breidde die kennis zich nog uit via onder meer de Thronus Cupidinus (1618).
Hij verbleef toen in Heidelberg, waar hij, aangespoord door Gruterus, die daar
professor was, zijn vertaling van de Christushymne voltooide. In oktober 1620
trok hij naar Leiden. Onderweg schreef hij voor Heinsius een Latijns en Duits
huldedicht:
[Ich] Will meinem Vatterlandt bekennen ohne scheu
Dass eure Poesy der meinen Mutter sey.
876

Naast zijn vele vertalingen en navolgingen uit het Nederlands was het vooral
zijn Buch von der deutschen Poetery (1624) dat aan de principes van de op
Ronsard en Scaliger steunende Leidse taal- en literatuurbeschouwing in het
Duitse taalgebied kracht van wet zou geven. Het sterk normatieve traktaat zou
nog tien uitgaven kennen en door de invloedrijke ‘Sprachgesellschaften’ sterk
gepropageerd worden. Vooral voor het samenvallen van woord- en metrisch
accent, het gebruik van de alexandrijn en de beoefening van het sonnet is het
van zeer grote betekenis geweest.
Vanaf de jaren veertig, vijftig ging de poëzie van Cats het veld beheersen.
Zijn bundels waren vrijwel meteen na hun verschijning al met waardering
waargenomen, maar de echte doorbraak vond ongeveer een generatie later
plaats dan in het land van oorsprong. Omstreeks het midden van de eeuw had
reeds een negental Duitsers werk van hem verduitst. Deze en latere vertalingen
verschenen wijdverspreid: in Danzig, Hamburg, Hildesheim, Halle, Leipzig,
Dresden, Glückstadt, Basel, Neurenberg, Zürich en... Amsterdam. Opvallend
is wel dat ze in grote meerderheid de dichtverhalen betreffen (met name die
over liefde en echt uit de Trou-ringh) en niet de – duur om te reproduceren –
emblemata. Vele ervan werden overigens gepubliceerd naar aanleiding van een
huwelijk. Deze omslag naar een aangename, praktisch-moraliserende literatuur
die het leven nabij kwam, had zich een generatie eerder ook in de Republiek
voorgedaan en kan niet alleen worden teruggevoerd op behoeften die uit de
toestand van verwildering tijdens de Dertigjarige Oorlog waren ontstaan. De
eenvoud en helderheid, het makkelijk leesbare vers en het vervangen van de
geleerde ornatus en stijl door spannende, zedelijk leerrijke anekdotiek en fraaie
platen hadden een groot effect. Dat de beschouwende samenspraken waarmee
Cats zijn vertellingen placht te omgeven vaak uit deze Duitse versies zijn verdwenen, wijst op de waardering van de verhalen op zich. Deze voorkeur sluit aan
bij de hype die het genre van de roman op dat ogenblik in Duitsland begon te
beleven. Voor een van de eerste vertalers, Johann Peter Titz, die in 1644 in Danzig
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een vertaling van Cats’ Graf-houwelick – uit Trou-ringh – publiceerde, was
Cats wat Heinsius voor Opitz was geweest. In zijn twee jaar tevoren in het kielzog van Opitz verschenen ambitieuze poëtica Von der Kunst hochdeutsche Verse
und Lieder zu machen figureert de Nederlandse dichter-moralist als een belangrijke autoriteit. Diens regelmatige verstechniek – geen metrische afwijkingen,
een syntactisch eenvoudige zegging en geen enjambementen – zou Titz nadrukkelijk promoten en trouw navolgen. Andere Duitse catsianen deden dat weer
veel minder en zelfs op de spreekwoordelijke dreun valt soms kritiek te horen.
Een volledige Cats in acht delen zou pas in 1710-1717 in Hamburg uitkomen.
Als het gaat om de impact van het Nederlandse toneel, wordt met name
voor Vondel vaak verwezen naar de Leidse alumnus Andreas Gryphius, de vertaler van Gebroeders. Ook andere stukken van hem verraden een goede vertrouwdheid met de Amsterdamse dramaschrijver: Leo Arminius (gedrukt 1650)
en Catharina von Georgien (gedrukt 1657) herinneren aan Gysbreght en Maeghden, Carolus Stuardus (1650) aan Maria Stuart en Die gelibte Dornrose (1660) aan
Leeuwendalers. Zijn belangstelling voor de Republiek en haar literatuur – onder
meer ook voor de emblemen van Cats – is echter van voorbijgaande aard geweest. Hij bleef wel een grote bewonderaar van Justus Lipsius. Opmerkelijk is
dat de eerste moderne Duitse tragedie die in het Nederlands werd bewerkt, juist
Gryphius’ Leo Arminius is geweest: de toneelspeler en vertaler Adriaan Leeuw
maakte er qua strekking een versimpelde versie van, die in 1659 in Amsterdam
vertoond en gedrukt werd.
Al lag de naam van Vondel – maar dan nagenoeg uitsluitend als tragedieschrijver – in de tweede helft van de eeuw ook in Duitsland op vele dichterslippen, zijn impact valt zeker niet met die van Heinsius en Cats te vergelijken.
Naast Gryphius is er nog een drietal vertalers/bewerkers van Vondel-drama’s
bekend. Een tweede verduitsing van Gebroeders – in proza – bezorgde de Saksische hertogelijke secretaris David Heidenreich. In zijn Rache zu Gibeon
(1662) zijn de spektakelelementen toegenomen en is het drama als een waarschuwende vanitas tot een vorstenspiegel omgebogen. Van het martelaarsdrama Maria Stuart maakte de rechtsgeleerde Christoph Kormarts in 1673 – weer
in proza – een juridisch discussiedrama over staatsraison. Dezelfde Corneillevertaler zou eerder ook – niet-bewaarde – versies van Lucifer, Koning David in
ballingschap en Palamedes hebben vervaardigd. Met de Simson (1676) van de
Dresdener dichter en kapelmeester Constantin Christian Dedekind belandde
een Vondel-stuk in de muzikaal-theatrale hofcultuur. Via toegevoegde allegorieën, aria’s en balletten en de levendige openbreking van monologen en scènes
is Samson er aan de structuur van het zangspel aangepast.
Internationaal bewoog het drama zich sneller en langs andere wegen dan
boeken. Daarbij speelden reizende toneeltroepen en in toneelteksten hande-
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lende acteurs en boekverkopers een belangrijke rol. Het spel van vraag en aanbod, de concurrentie, het volume van het aanbod, dat veelzijdig en gevarieerd
moest zijn en voldoende nieuwigheden moest bevatten, verleenden aan dit
soort literaire export een grillig ritme met een wisselende reikwijdte. Hollandse
reizende troepen hebben niet alleen in steden aan de Noord- en Oostzee en in
Scandinavië het Nederlandse repertoire verbreid, maar zij fungeerden ook als
belangrijk doorgeefluik voor Zuid-Nederlandse stukken uit Antwerpen en
Brussel; op die manier heeft ook veel Frans en Spaans toneel – via Nederlandse
vertalingen – het Duitse publiek bereikt. Via hun acteurs stonden deze gezelschappen in nauw contact met het hart van het Nederlandse toneelleven, de
Amsterdamse Schouwburg: vele spelers werden vaak gevraagd om voor deze
Schouwburg te werken en menig schouwburgacteur ging mee op tournee. De
troepen hadden dus direct voeling met het thuisrepertoire.
Een nog ingewikkelder patroon vertoont de doorstroming van Nederlandse
of in de Nederlanden vertaalde romanliteratuur naar het Duitse cultuurgebied,
waar het genre snel een echte hoogconjuctuur zou beleven. Van doorslaggevende betekenis was daarbij het werk van Philipp von Zesen, een Van der Nootachtige figuur, die zich met lef en toewijding in beide landen totaal voor de literatuur inzette (zie p. 586). Alleen onderbroken door lange reizen in Duitsland
duurde zijn verblijf in de Republiek zo’n veertig jaar. Een jaar na zijn aankomst stichtte hij zogenaamd in 1643 – de datum is gefingeerd – te Amsterdam
een Deutschgesinnete Genossenschaft voor mensen die de Duitse taal en literatuur goedgezind waren. Het genootschap leidde voornamelijk een papieren
bestaan en nam ook Nederlandse auteurs in zijn midden op, zoals de toneelschrijver Nicolaes Fonteyn, Anna Maria van Schurman – aan wie Von Zesen
een bundel religieuze lyriek zou wijden – , Catharina Questiers en – nog in
1670 – als nummer 100: ‘Joost van Vondel aus Köln am Rhein, ein niederdeutscher Dichtmeister, der Fundreiche’. De kwalificaties lijken op een vorm van
nationale inbeslagneming, maar dat is een anachronistische opmerking. Von
Zesen zou zelf in zijn Dichterisches Rosen- und Liljentahl vierentwintig
Nederlandse – overwegend petrarkistische – gedichten publiceren. Voor de
Duitse literatuur zijn vooral zijn al dan niet via het Nederlands gemaakte vertalingen van Franse romans van beslissend belang geweest. Zelf poogde hij
– als lezer van Cats’ bijbelse trouwverhalen? – met bijbelse romans een nieuw
romantype te lanceren. Maar zijn bij Elzevier uitgebracht hoofdwerk, de roman
Adriatische Rosemund (1645) over de liefde tussen een protestantse Duitser en
een aristocratische, katholieke Venetiaanse die zich in Amsterdam heeft gevestigd, is in menig opzicht een Hollands boek. Het mogelijk autobiografische
karakter, de herkenbare sfeer, attributen en locaties – onder meer het bekende
grachtenhuis ‘De Sonnewyser’ – en de beïnvloeding door onder meer Van
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Heemskercks Batavische Arcadia, zijn daarbij minder belangrijk dan de strekking en thematiek. Deze betreft naast de liefde de vaderlandse deugdzaamheid
en de religieuze tolerantie. Von Zesen vertaalde ook de populaire medische
boeken van Johan van Beverwijck, waarin vele verzen van Cats waren opgenomen (Schatz der Gesundheit, Amsterdam 1671). In zijn omzetting past hij zich
aan bij zijn Duitse lezers door rekening te houden met de culturele verschillen: al te Nederlandse elementen verandert hij, de beeldspraak wordt aangepast en de catsiaanse versdreun wordt doorbroken.
Een van de belangrijkste literaire exportartikelen van de Nederlanden (Noord
én Zuid) was zonder twijfel de emblematiek. Het genre was uit zichzelf bijzonder geschikt voor internationale verspreiding, niet het minst door de prenten
en zijn vaak voorkomende meertaligheid. Deze laatste vergrootte voor uitgevers
de kans op commercieel succes en gaf de auteurs een gelegenheid tot artistieke
variatie in de toepassing en de taal (met haar eigen achtergrond en literaire
tradities). In zeer veel gevallen ging het overigens alleen om een verspreiding
van de prenten, waarbij in het buitenland nieuwe bijschriften werden bedacht,
al dan niet met inachtneming van de originele teksten. Op deze wijze zijn overal
in Europa van Engeland tot Polen en Rusland en van Zweden tot de Iberische
gebieden Nederlandse embleemboeken bewerkt of nagevolgd. Ook in LatijnsAmerika, Spaans en Portugees koloniaal gebied, was dat het geval. In Duitsland,
het land dat met de beide Nederlanden het hoogste aantal bundels publiceerde
en aan een Nederlandse bundel het woord Sinnbild (‘sinnebeeld’) ontleende,
valt vooral het hoge aantal vertalingen op van de Latijnse Zuid-Nederlandse
jezuïetenemblematiek. Aan de andere kant duiken al in 1618 een dozijn emblemen uit de eentalig Nederlandse bundel Sinnepoppen van Visscher op in de
Hirnschleiffer van de Beierse hofbeambte Aegidius Albertinus en uit dezelfde
bundel, maar dan wellicht in de bewerking van Anna Roemers, brengt Harsdörffer in zijn Frauenzimmer Gesprächspielen (1641-1649) een dertigtal nummers
te pas. In beide gevallen gaat het niet om vertalingen, maar om creatieve inventies bij de platen, waartoe de originele teksten op de achtergrond soms wel
of soms niet hebben bijgedragen.
Het valt op hoe de Nederlandse literatuur, toen de Duitsers zich gaandeweg
meer voor de Romaanse letteren gingen openstellen, met haar dominante invloed zeker niet haar reputatie verloor. De literaire overzichten die in voorredes van dichters als Johann Rist en Christian Hofmann von Hofmannswaldau of in studieboeken van polyhistors als Heinrich Ludolf Bentheim of
Daniel Georg Morhof voorkomen, getuigen op zijn minst van een indrukwekkende namen- en titelkennis. Die kan gemakkelijk de gelijkenis doorstaan met
de kennis die onderlegde Zuid-Nederlanders bij gelegenheid over de poëzie in
de Republiek etaleerden. Om te vernemen dat in de Roomse min-triomfen van

Matthijs van de Merwede ‘einen guten Trieb zur Niederländischen Poetery’
viel te ontdekken, moest men Duitse boeken lezen (i.c. Morhofs Unterricht
von der Teutschen Sprache und Poesie, 1700²).
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Scandinavië
De positie van de Nederlandse letteren in Scandinavië valt, al is ze bescheidener, in menig opzicht te vergelijken met die in Duitsland. De overeenkomsten
betreffen zowel de factoren die de contacten hebben bevorderd (de Leidse
universiteit, de economisch-politieke verhoudingen, de kennis van de Nederlandse taal en de rondtrekkende Hollandse toneelgroepen), als de duur van de
invloed (in de achttiende eeuw is het nagenoeg overal afgelopen), als de nagevolgde dichters, onder wie Cats en Vondel de kroon spannen. Maar er zijn ook
verschillen. Te noemen zijn bijvoorbeeld de prestigeverhogende belangstelling
en steun van de koninklijke hoven in Kopenhagen en Stockholm, de – vrij late –
interesse voor Du Bartas, waarbij Nederlandse vertalingen een belangrijke rol
speelden, de rol van het Duits als tussenschakel in de verspreiding van Nederlands werk en het ontbreken van ook maar één vertaling van een drama van
Vondel. Nochtans is er in diens leven en werk veel te vinden wat naar Scandinavië verwijst.
Denemarken
Voor zijn kousen- en zijdehandel ondernam Vondel twee reizen naar Denemarken, waarbij hij de eerste keer ook de Zweedse, door Nederlanders aangelegde havenstad Göteborg bezocht (1628). Hij werd er onthaald door Jacob
van Dijck, in wiens Haagse huis Heinsius ooit zijn nieuwe Christushymne had
voorgedragen. Maar vooral de – zakelijk mislukte – reis van 1657, waarbij de al
bejaarde dichter op bezoek ging bij de Deense schuldenaars van zijn zoon, is
literair-historisch interessant. De beroemd geworden Vondel logeerde in
Kopenhagen bij de kleinzoon van Karel van Mander, hofschilder van Frederik iii
en zeer geporteerd voor de dichtkunst. Diens huis was het voornaamste logies
van de stad, waar op kosten van het cultuurlievende Deense hof buitenlandse
gezanten verbleven. De bewonderde Amsterdamse auteur vierde er zijn zeventigste verjaardag, wat door de gastheer meteen met een portret werd bezegeld.
Met de airs van een, naar eigen zeggen, ‘Duitschen Maro’ (Nederlandse Vergilius) gedroeg hij zich, in het kielzog van het Nederlandse gezantschap dat op
dat moment de oorlog van Denemarken tegen de Zweden steunde, als een soort
hofdichter. De ‘Deense’ gedichten werden na zijn thuiskomst prompt gebundeld en in de Amsterdamse boekhandel aangeboden onder de titel De Parnas
aen de Belt. Ze omvatten verzen voor de koninklijke familie, met onder meer
een in de mond van de koningin gelegd afscheidsgedicht aan haar oorlogvoe-

rende man, in de trant van Hoofts gevoelige ‘Klaghte der Prinsesse van Oranjen’;
andere adressaten zijn de gastheer, de Nederlandse diplomaten, de Deense
eerste minister en mecenas Joachim Gersdorff, alumnus van Leiden en Harderwijk, en de Poolse en Spaanse ambassadeurs. Met de laatste, de dichter Bernardino
de Rebolledo, voelde Vondel zich – het klinkt een beetje samenzweerderig –
verwant als combattief katholiek:
Laet ketteryen, hecht aen een [...]
en Talmudist en Turcken razen.
De Kerck bezwijckt voor geen gedruis.
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Ook nadien in Amsterdam bleef de dichter thuis de Deense zaak met felle gedichten steunen. De vrijwaring van het Hollandse graantransport in de
Oostzee was een zaak van groot publiek belang. Op de zeer populaire melodie
van Bredero’s ‘Arent Pieter Gijzen’ verspreidde hij het propagandalied ‘De
Noortsche nachtegael’. En dat deze boodschappen ook bij de bondgenoten
werden beluisterd, bewijst de Kopenhaagse druk van zijn Triomf over Funen in
1660, een pamfletdicht waarin hij de onder De Ruyter behaalde NederlandsDeense overwinning op de Zweden bezingt en hun koningin voor een ordinaire tapijtendievegge uitmaakt. Maar het zou verkeren. Koningin Hedwig
Eleonora werd later en in betere tijden de grote beschermvrouw van de
Nederlandse komedianten in Stockholm; ze zou hen in 1667 zelfs aan een vaste
zaal helpen. Ook in de omliggende Noord-Duitse gebieden wekte Vondels
propaganda inzake de Nederlandse Sont-politiek belangstelling. Uit 1658 dateert een Nederlands-Duitse pamfletuitgave van diens Vrye zeevaert naer oosten; van het gedicht Staetwecker, waarin de ‘Amsterdammer’ de Staten opwekt
om Denemarken te blijven steunen, verscheen eveneens een Duitse vertaling.
Dat deze dichterlijke activiteiten van Vondel ook zijn aanwezigheid in de
Deense literatuur hebben bevorderd, lijkt wel zeer waarschijnlijk. En er was
natuurlijk het toneel. De ‘Hollanders’, die al in 1649 voor Frederik iii speelden,
hadden Vondel op hun repertoire en in het seizoen 1663-1664 voerden in de
Kopenhaagse schouwburg – die door een Nederlander was gebouwd – ook
Duitsers bewerkingen op van Vondels Jozef-stukken en Gebroeders. Al in de
jaren dertig had de dichter Anders Arrebo in zijn leerdicht Hexaëmeron, een
bewerking La première sepmaine van Du Bartas, ruim gebruikgemaakt van
Heyns en Vondel. Volgens Matthias Worm, die in Leiden had gestudeerd, speelden voor zijn collega’s Arrebo en Anders Bording – een vriend van Van Mander
junior – Nederlandse auteurs in zekere zin de rol die met betrekking tot de
Nederlandse literatuur rond de eeuwwisseling aan de Fransen werd toegekend.
Getuige – in vertaling – de twee contrastieve uitroepen:

Hierheen Huygens, van der Veen, Cats, Vondel, Westerbaen,
Hierheen, gij die omspoeld wordt door de kromme Rijn en de Maas!
Neen, Neen. Weg de lof van vreemden, want onze Deense tong
Heeft die vreemden ten spijt ook leren zingen.
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De Deense belangstelling voor Cats lijkt mede uit Duitsland te zijn overgewaaid. Althans in de persoon van vertaler Søren Terkelsen betreft zij vooral de
vertellende Cats. Deze Deense dichter en musicus was een groot liefhebber
van pastorale literatuur; hij had de Astrée van D’Urfé vertaald en oogstte met
zijn apart gepubliceerde muzikale bewerking van de negentig vertaalde liedjes
uit deze roman veel lof. Als tolbeambte van de Deense kroon in Glückstadt
verkeerde hij een tijdlang in de vriendenkring van Johann Rist. Die zal hem
wel op Cats hebben gewezen. Terkelsens vertalingen zijn echter direct uit het
Nederlands gemaakt: enkele verhalen uit Trou-ringh en een van het herdersdicht Galathee ofte harders minne-klacht. Ook van een deel van Houwelick
bracht hij een Deense versie. Deze werd nagevolgd door Vilhem Helt, die op
zijn beurt eveneens een aantal stukken uit Trou-ringh vertaalde, uit het Duits
nu en tamelijk vrij.
Zweden
Voorafgaand aan zijn tweede Deense reis en zijn gedreven inzet voor de Deense
bondgenoten is Vondel ook de lofzanger van de Zweedse vorsten geweest. In
de Republiek was het Deense hof toen veel minder geliefd vanwege de hoge
tolheffingen in de Sont. Op koning Gustaaf Adolf, die Nederlands kende, schreef
de Amsterdammer een zestal gedichten, waarin deze vorst wordt geprezen als
voorvechter van vrede, godsdienst- en gewetensvrijheid. Het lofdicht dat
Vondel in 1628 in Göteborg schreef, werd door Van Dijck stante pede naar het
hof in Stockholm gestuurd. Nog juichender zijn een tiental gedichten voor
Gustaafs opvolgster, de kunstminnende koningin Christina; tijdens haar regering
(1644-1654) wist zij de vrede te bewaren en voerde een voor de Republiek gunstige tolpolitiek. Zij beheerste onder meer zeer goed het Nederlands en had
een bijzondere voorliefde voor Nederlandse geleerden en kunstenaars. Heinsius
had zij tevergeefs naar Zweden willen halen, Grotius was haar gezant in Parijs,
Gerard Vossius haar adviseur inzake academische kwesties en diens zoon Isaac
haar bibliothecaris en leraar Grieks. Vondel speelde in dit netwerk zeker mee.
Zijn Christina-gedichten behoren overwegend tot het – bij uitstek hoofse –
genre van de portretdichten. Voor het eerste, een stuk van bijna tweehonderd
verzen dat hij – op bestelling? – schreef en liet drukken naar aanleiding van
een schriftelijke beschrijving van een afbeelding van de koningin, hem bezorgd

door zijn vriend Michel le Blon, agent van Christina, kreeg hij een gouden keten
met haar portretpenning. Door het koninklijk gebaar was de dichter zeer gevleid, zoals blijkt uit zijn weer apart gedrukt Danckoffer (1649) ‘toen het hare
Majesteit beliefde de Nederduitsche Poëzy [...] te vereren’. De betekenis ervan
heeft hij zeker overschat: de vorstin was bijzonder gul met zulke sieraden; ook
Anslo kreeg de eer. Vondels Christina-gedichten zijn goed doordachte pronkstukken van de retorische lofspreking, waarin staatkundige opvattingen, vrouwenlof en geleerde mythologische en literaire toespelingen hand in hand gaan
met geestdrift en lyrische bezieling. Of de dichter Christina, die op weg naar
Rome na haar troonsafstand Amsterdam, Antwerpen en Brussel bezocht, ook
persoonlijk heeft ontmoet, wordt betwijfeld. In 1657 heeft hij haar, net voor de
Deense reis, nog zijn Harpzangen opgedragen:
*talen

*David

Vondels bekendheid in Zweden moet zich, net als in Denemarken, ook hebben
verbreid via de komedianten van Van Fornenbergh, die in Stockholm zo beroemd
en geliefd waren geworden dat ze vanaf 1666 een contract kregen om jaarlijks
voor het hof te spelen. De troep bleef toen langer dan een jaar in de Zweedse
hoofdstad. In 1667 werd voor hen, zoals gezegd, het theater in de Lejonkulan
(Leeuwenkuil) ingericht, dat ze ook bespeelden in 1672-1673 en 1674. Hun repertoire zal niet veel hebben verschild van wat ze in die jaren in Gent en
Antwerpen brachten. Van Fornenbergh en zijn gezellen lieten in Stockholm
ook Nederlandse gedichten drukken naar aanleiding van de troonsbestijging
van Karl xi (1672) en diens verjaardag (1674). De ‘Hollandse’ schouwburg is er
meer dan twintig jaar lang door buitenlandse en Zweedse gezelschappen benut.
Menige bekende zeventiende-eeuwse Zweedse auteur is op de een of andere
wijze door de Nederlandse literatuur geïnspireerd. De dichter Haqvin Spegel,
die als hofpredikant een zoon van Van Fornenbergh doopte, zou in zijn Du
Bartas-bewerking Guds werk (1685) op zijn beurt Heyns en vooral Vondel navolgen. Ook Heinsius’ Bacchus- en Christushymnen haalt hij aan, evenals
Huygens’ Costelick mal en uiteraard Cats. Vooral deze laatste kreeg veel aandacht. In 1648 had Tönnes Langemann, dus nog voor Terkelsen, de Galathee
bewerkt in liedvorm. Lars Johansson, beter bekend onder zijn pseudoniem
Lucidor, vertaalde de Maechden-plicht (postuum gedrukt in 1689). De geleerde ‘vader van de Zweedse dichtkunst’, de humanist en Lipsius-bewonderaar
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Gy die de kerne en kracht van vele tongen*
Ook ’t Neêrlantsch kent, zult, zo my d’eer gebeurt,
Best smaecken, of ick wel hebb’ nagezongen
Den Harpenaer*, die heilrijck juicht, of treurt.
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Georg Stiernhielm (1598-1672), die zich van zijn baanbrekende rol in de vaderlandse letteren zeer bewust was, kende het werk van Cats uitstekend. Hij gebruikte in zijn Zweedse verzen zelfs Nederlandse woorden. Net als Spegel en
Lucidor bezocht hij de Republiek, waar hij onder meer met Heinsius in contact
trad. De aantekeningen van de Zweedse taalkundige Samuel Columbus, ook al
een Holland-reiziger, bevatten allerlei verwijzingen naar auteurs als Bredero,
Hooft, Vos, Van der Veen en de in Nederland nooit in dergelijke lijstjes opduikende Paffenrode.

De Nederlandse variant?
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In tegenstelling tot de verspreiding van bijvoorbeeld de wetenschap, de boekdrukkkunst en de schilderkunst is – hoe interessant ook – de internationale
uitstraling van de Nederlandse literatuur in de zeventiende eeuw al met al van
bescheiden aard geweest. Toch zou het intellectueel onbillijk zijn haar
Europese positie en betekenis te beperken tot de belangrijke brugfunctie die
zij op een gegeven moment voor de ontwikkeling van de moderne letteren in
Duitsland en Scandinavië heeft vervuld. Veel ruimer en ook complexer is immers
de zinvolle vraag wat nu, in de Europese context, de eigenheid of specificiteit
van de Nederlandse literatuur uit deze periode is geweest.
Systematisch vergelijkend onderzoek daarover is nagenoeg niet voorhanden
en in literair-historische overzichten met een Europese opzet is de tendens om
te onderstrepen wat gemeenschappelijk was (convergentie) groter dan de neiging
om ‘nationale’ verschillen (divergenties) in beeld te brengen. In cultuurhistorische benaderingen van meer algemene aard ligt dat anders. Ten aanzien van
de Republiek in de Gouden Eeuw bestaat daar al lang een traditie om het tegenovergestelde te doen en juist haar identiteit in beeld te brengen. Dat ligt overigens geheel in de lijn van de talloze en opvallend gelijklopende verhalen van
buitenlanders, voor wie een reis naar Holland een soort exotische ervaring
was. Uiteraard met de eensgezindheid van de toeristische clichés bewonderden
deze reizigers – zonder blind te zijn voor een zekere lompheid in de omgang –
de vrijheid van spreken, de pragmatische verdraagzaamheid, de handelsgeest,
de netheid, de fraaie steden, de positie van de vrouw, de goed uitgebouwde
communicatiesystemen, de ernstige omgang met de religie en het hoge niveau
van de algemene ontwikkeling: onderwijs, techniek, wetenschap, schilderkunst.
Volgens de recentste – indrukwekkende – interdisciplinaire studie waarin de
Nederlandse cultuur van omstreeks 1650 tegen haar Europese achtergrond
wordt beschouwd, lag het karakter van de Republiek uiteindelijk gevat in haar
eendrachtige verscheidenheid en de speelruimte die zij bood aan andersden-
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kenden, haar zin voor overleg en discussie, voor gedogen, voor inspraak, uiteraard binnen soms acuut conflictueuze spanningen, want de verhoudingen
waren lang niet altijd even harmonisch. Burgerzin, een hoog arbeidsethos, een
gevoel van uitverkiezing en verbondenheid, gehechtheid aan de lokale identiteit, en vooral een pragmatische omgang met verschillen maakten de kracht
uit van de samenleving. Mede op basis daarvan beleefden de kunsten, het denken en het religieuze leven een hoogconjunctuur.
Welke plaats de letteren in deze beschaving hebben ingenomen, moge dit
boek duidelijk hebben gemaakt. Het trekken van klinkende conclusies over
haar specificiteit in een Europees verband blijft evenwel een lastige onderneming. Van de eigenheid van de Republiek was de literatuur tegelijk stimulator
en afspiegeling. Daarom ook dreigt de literatuurhistoricus op dit punt steeds
weer de gevangene te worden van cirkelredeneringen en loopt hij het gevaar
de cultuurhistorische betekenis van auteurs en teksten te hoog of te laag in te
schatten. En aan de andere kant was de letterkunde evenzeer een opening en
een brug naar andere culturen. Gaf zij in elk geval letterlijk stem aan specifieke
kenmerken van de eigen cultuur, ze verleende deze ook binnen de klassieke en
christelijk-humanistische traditie een bijdetijds Europees gezicht. Wat over
zovele aspecten van de Nederlandse zeventiende eeuw wordt gezegd, mag ook
op de literatuur worden toegepast: zij was een – soms opmerkelijke – variant
van de Europese.
Tot deze varianten behoren uiteraard de typisch ‘nationale’ thematiek en
strekkingen die elke literatuur verschillend maken. Het valt in elk geval op hoe
vaak, intens en gevarieerd de literatoren bewust hebben bijgedragen aan het
vestigen van het vaderlandse zelfbeeld. Daar zijn in dit boek veel voorbeelden
van te vinden, op verschillende momenten in verschillende genres en in verschillende regio’s. Dikwijls ook wordt gewezen op het door en door burgerlijk
karakter van het literaire leven in een gedecentraliseerd land zonder hof (of
adelhofjes) en waarvan de financiële en bestuurlijke elites zich in hun vertrouwdheid met de internationale republiek der letteren cultureel niet van de
andere burgers van de Republiek isoleerden. Jacob Cats, als raadpensionaris
lang ’s lands hoogste staatsdienaar en zonder enige twijfel bij leven de meest
gedrukte en gelezen Nederlandse dichter in binnen- en buitenland, is daar een
sprekend voorbeeld van. Een ander belangrijk gegeven was het ontbreken van
een systematische censuur wat, gecombineerd met een nergens in Europa voorkomende ideologische veelkleurigheid, een inhoudelijk opvallend diverse en
soms ook zeer openhartige literatuur opleverde. Deze werd daarenboven aangemoedigd door het sterk uitgebouwde drukkers- en uitgeverswezen, dat op
de cadans van de commerciële wedijver een bijzonder stimulerende uitwerking had op de productie van ontspannende vrijetijds- en gebruiksliteratuur
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in vers en proza, waarin verhalen en ‘realistische’ (dat wil zeggen levensnabije)
emblemata en liedboeken de kroon spanden.
In weinig literaturen is overigens zoveel gezongen en zijn op zo veel plaatsen
zo veel liedboekjes gedrukt. Buitenlanders verbaasden zich over het zingen op
straat en op de trekschuiten door alle lagen van de bevolking. Voor een maatschappij met een in de Europese context veeleer onopvallende muziekcultuur
kan dat paradoxaal klinken, maar de praktijk van het contrafact – het zingen
op bepaalde wijzen – prikkelde blijkbaar in grote mate de verbale creativiteit:
bij elke gelegenheid paste een lied. Ook in de diverse geloofsbelevingen stond
het zingen centraal, niet alleen bij de doopsgezinden en katholieken, maar naderhand ook onder calvinisten van de Nadere Reformatie, die het zingen tot
een bijzondere vorm van geloofsbeleving verhieven en ervan het zwaartepunt
maakten van hun religieuze bijeenkomsten. Als middel tot nieuwsverpreiding,
morele en politieke opiniëring en persoonlijke emotionele expressie – wereldlijk en geestelijk – nam het lied een belangrijke plaats in. Nagenoeg alle Nederlandse dichters van de literaire elite dichtten liederen, zoals velen onder hen
ook emblemata samenstelden. Deze verhoudingen zijn in die mate in geen enkel
buitenland te vinden. Vormden gelegenheidspoëzie en liederen bij uitstek een
sociaal bindmiddel tussen de burgers, ook het fenomeen van ongemeen populaire dichters, van wie het tegelijk profijtelijk en vermakelijk werk generaties
lang en wijdverspreid in de gezinnen van de top tot de lagere middenklasse
werd gekoesterd en op allerlei manieren in het leven en de dagelijkse leefcultuur
doordrong, is iets bijzonders. Het cliché dat de zeventiende-eeuwse letterkunde
vooral moralistisch en stichtelijk zou zijn, gaat aan heel veel voorbij. Wellicht
ligt het bijzondere van de Nederlandse literatuur van die tijd in haar sociaal
bindende functie. De concrete, herkenbare levensbetrokkenheid en haar gemeenschappelijke consumptie hebben haar in hoge mate getekend, en ook
nog lang daarna. Om het eerstgenoemde aspect te zien volstaat het alleen al in
de Sinnepoppen van Roemer Visscher te bladeren, of in de bundels van Cats.
Vanuit deze invalshoek lijken het niet zozeer de klassieke groten (die in hun
Europese omgeving overigens wel – en zeer – degelijk standhouden en bewondering verdienen) die aan de Nederlandse literatuur van die dagen een eigen
aura hebben verleend: het zijn allicht de Catsen, de Camphuysens, de Poirtersen, de dichtende dominees en priesters, de liedjesdichters van alle slag... Tout
finit par une chanson (?).
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Over Antwerpen in de zestiende eeuw: Voet
1973 en Antwerpen, verhaal van een metropool
1993; de kwalificatie over Antwerpen komt uit
het geuzenlied ‘Waeckt op ghy Nederlanden’,
str. 2 (Geuzenliedboek i, 273); het citaat van
Van der Noot stamt uit Het bosken: Van der
Noot 1953, 78. Over de politieke propagandagedichten van De Castelein: Porteman 1996c.
De besnijdenisprocessie is bestudeerd door
Veldman 1986, 47-57. Voor het citaat van De
Violieren: Roose 1975, 337.
Vitaliteit van het rederijkersleven in de jaren
zestig
Over het landjuweel van 1561 zie o.m. Steenbergen 1950, Van Autenboer 1981 (jurering),
Uyt ionsten versaemt 1994 en Waterschoot in
Erenstein 1996, 120-125 (inkomst van het
Marien Cransken). Voor de Brusselse kamers
en hun wedstrijden: Van Eeghem 1944, De
Baere 1948 en Van Elslander 1953, passim. Over
de drukte van refereinfeesten: Van Elslander
1953, 208-228 en Marnef 1996, 59.
Vernieuwende tendensen in de rederijkersliteratuur
De const van rhetoriken
Reprint: Gent 1986. Analyse: Iansen 1971;
drukgeschiedenis: Waterschoot 1992a; poëtica: Coigneau 1985 en 1995, Spies 1991, 228-231,
Spies 1999a, 40-44, Moser 2001, passim en
vooral Spies 2003b. Over Van Mussem: Vanderheyden 1952 en 1975, Van den Branden
1956, 26-31, Spies 1999a, 40-41.
Vertalingen
Over Van Ghistele als vertaler: Vinck-van
Caekenberghe 1996, 220-272, Hermans 1991 en
1996. Over de Heroides-vertalingen en -navolgingen, zie vooral Van Marion 2005, 61-89.
Over de doorbraak van klassieke stoffen in
rederijkersspelen: Colleman 1999-2000. Voor
de invloed van Florianus op het aan Van Haecht
toe te schrijven (?) ovidiaanse spel van

Cephalus en Procris: Van Herk 2001. Voor Van
Ghisteles toneelstukken, zie Iwema 1982-1983
en Strietman 2000.
Het landjuweel van 1561
Over de puncten: Uyt ionsten versaemt 1994,
36-37 en Porteman 2005a; de poëtica van de
spelen behandelt Roose 1970, hun ‘moderniteit’
Spies 1999a, 45-46, hun koopliedenideologie
Bostoen 1991a; over de Alciato-ontlening:
Porteman 1989a.
Van de gildekamer naar de drukpers
Over Silvius: Valkema Blouw 1990. De lezersopdracht in Spelen van sinne: Ryckaert 2004.
De Rotterdamse spelen verschenen in 1564. De
editie van De Roovere is behandeld door
Waterschoot 1982. Over De Dene: Waterschoot
en Coigneau 1969-1970. Het Testament rhetoricael is uitgegeven in JdF 1975, ii, 1976-1977, ii
en 1978-1979, ii. Invloed Rabelais: Geirnaert
1997. De Denes De warachtighe fabulen der
dieren verscheen in reprint: Roeselare 1978.
Zie voorts Van Vaeck 1993a. Houwaerts bundel
bestudeerde Waterschoot 1987. Over Van den
Keere: Waterschoot 1995, 143, 146.
De vroege renaissance
Den hof en boomgaerd der poësien (1565)
Uitgave door Waterschoot: D’Heere 1967.
Voorts: Waterschoot 1974 en 1980-1981
(Gentse context), 1992b (Sebillet), Vermeer
1979 (sonnetten), Becker 1972-1973a (kunstliteratuur); over D’Heeres relaties met
Sambucus: Waterschoot 1991.
Vrouwenstemmen en nieuwe vrouwenlectuur
Voor Bijns, Carboniers en Coleners: Porteman
in Lauwerkrans, 107-117, 121-122, 129-131.
Carboniers’ sonnet behandelt Waterschoot
1994a. Over Utenhove en Morata, zie Van
Dorsten 1970, 127-128. Over Goossens: Forster
1967a, 52-55. Cieraet is uitgegeven en toegelicht door K. Bostoen: Goossens 1983. Over
Laurier en zijn aanval op Goossens: Kossmann
1941; over Peeter Heyns: Sabbe 1929, Nauwe-

laerts 1975, 281-283, Meeus 1998 en 2000b.
Erasmus’ waarschuwing tegen liedboeken:
Margolin 1965.

Drukkers, uitgevers en boekhandelaars. De
goedlopende emblematiek
Over Antwerpen als drukkerscentrum: Voet
1975. Over Gymnick: Vanderheyden 1959. Voor
Plantijn en het Nederlands, zie Bostoen 1991b.
Over de emblematiek handelen Porteman
1990 en 1995a (het huis Van Liesveldt), Voet
1980-1982, passim (Plantijn) en Porteman 1975
en 1993a (in verband met Van der Noot). Zie
ook Waterschoot 1996a en Meeus 2000a.
De jonge Jan van der Noot
Het bosken is uitgegeven door W.A.P. Smit en
W. Vermeer (Van der Noot 1953). Over de jonge Van der Noot: Bostoen 1975; over Poetou:
Bostoen 1987b; de Italiaanse academies:
Bostoen 1995. Van der Noots poëticale opvattingen: Waterschoot 1971-1972 en dezelfde in
Van der Noot 1975, ii, 84-89.
Op de vlucht
Van der Noots deelname aan de coup wordt
beschreven in Bostoen 1975. Voor D’Heere:
Waterschoot 1974, 54.
Literatuur en Hervorming
Over het verband tussen Hervorming en scholing, zie Decavele 1975 en 1986, 43 en Marnef
1996, 60-65.
De rederijkers en de Hervorming
Zie over dit onderwerp vooral Waterschoot
1996b en Marnef 1996, 56-60. Het beeld van

De kracht van het vrije bijbelse lied
Over de waardering van het lied door de rederijkers, zie Coigneau 1997. De Schriftuurlijke
liedekens zijn uitvoerig behandeld door
Hofman 1993; zie ook Gelderblom 1995. Over
de topiek van het martelaarslied: Grijp 1997a.
Het anabaptistisch avontuur te Munster beschrijft Panhuysen 2000. Over de veralgemeende schrijfvaardigheid: Decavele 1986 en
de discussie in Bijdragen tot de geschiedenis
(1985), afl. 1-2, 126-127. Over Fraet: Valkema
Blouw 1992b en Hofman 2000; over Biestkens:
Valkema Blouw 1989c.
De psalmberijmingen
Alle berijmingen tot en met Datheen worden
grondig behandeld door Lenselink 1983. Vgl.
ook De Bruin 1993. Het Van Haecht-citaat:
Van den Branden 1956, 35. Over Van der Noots
psalmen: Zaalberg 1954, 3 tegenover Smit in
Van der Noot 1953, 32-34.
Ballingschapsliteratuur
Overzicht bij Decavele 1986 en Schilling 1972.
Londen
Algemeen: Forster 1967a en b, Bostoen 1987b,
57-64; over Broer Cornelis: Bostoen 1984 en
Heesakkers 2000 (zijn bespotters in Leiden);
over Radermacher: Bostoen 1984 en 1999;
Patientia is uitgegeven door R. van Roosbroeck:
Hoefnagel 1935; zie ook Vignau-Wilberg 2002.
D’Heere: Waterschoot 1974, 54-81, Bostoen
1988a; de Beschrijving der Britsche eilanden is
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Humanistische impulsen
Over de samenwerking Laurier-Sluperius:
Kossmann 1941 en 1940-1942. Voor de humanisten en het Nederlands, zie Van den Branden
1956 en Van der Wal 1992. De reactie van Lipsius
op Becanus: Deneire en Van Hal 2006. Lipsius
en de Wachtendonckse psalmen: Van Oostrom
2006, 12-26. Ortelius’ Album amicorum: Puraye
1969. Voor Ortelius, Gillis en de emblematiek,
zie Porteman 1990, Hermans 1996, 55-58 en inleiding. Over Ortelius-Heyns: Waterschoot
1995, 147-149, 153 en Meeus 1998. De symboliek
van Ortelius’ atlas behandelt Mangani 1998.
De discussie van Coornhert met Ortelius is te
vinden in Coornhert 1985b, 33-37, 132-133.

het ‘onafscheidelijk stel’ is van Ramakers 1996.
Over de meningsvormende functie van de
dichtkunst, zie Spies 1999b. Gegevens over de
debatmethode in de spelen zijn te vinden bij
Spies 1990a. De Gentse opstand behandelt
Decavele 1990. Over Utenhove en de opvoering
te Roborst, zie Decavele 1989-1990 en Coigneau
1989-1990. Het spel is uitgegeven door C.C. de
Bruin (Utenhove 1989-1990). De Antwerpse
refereinwedstrijd wordt behandeld in Uyt
ionsten versaemt 1994. De verzameling van De
Bruyne is uitgegeven door Ruelens 1879-1881.
Over Van Haechts apostelspelen: Steenbergen
1968. De opvattingen van Cassyre behandelt
Mak 1957, 157 e.v. Over de beide doopsgezinde
liederen: Visser 1988a, i, 203; ii, 92, 95; tekst bij
Wieder 1900, 769 en 156; over ‘Reyst’ en zijn
verspreiding: Hofman 1993, 37, 240.

uitgegeven door Chotzen en Draak (D’Heere
1937). Van der Noot: Witstein 1965 (bronnen),
Waterschoot 1971-1972, 1988, 1997a, Bostoen
1987b, 1997. Editie van Theatre en Bosken: Van
der Noot 1953. Editie Engels Theatre: Van der
Noot 1977. Editie ‘emblemen’ Spenser: Daly
1988. Over het ontstaan van de Engelse vertaling: Forster 1967c en Van Dorsten 1970.
Over het drukken van Bosken: Waterschoot
1992c; over Van der Noots vertrek, zie de editie
van de nieuwe Keulse katernen door Porteman
en Waterschoot: Van der Noot 1990.
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Duitsland
Algemeen: Van Roosbroeck 1968, Schilling
1972, Van der Noot 1990. Marnix over
Coornhert: De Smet 1998, 38. Van Theatrum
bestaat geen moderne editie. Editie
Stammbuch door Waterschoot: Van der Noot
1971; editie Olympiade-teksten en Apodixe
door C.A. Zaalberg: Van der Noot 1965. Over
Das Buch Extasis: Zaalberg 1954; het gedicht
van Coornhert: id., 193-195. Wille 1965 gelooft
wel in contacten met de familisten. Over de
gravures: Veldman 1989, 134-135. Het lange en
ingewikkelde productieproces (1571-1573) beschrijft Waterschoot 2003. Over Europidos:
Bostoen 1987b en 1991c; over Van der Noot en
de Duitse literatuur: Forster 1977. Over
Marnix (met een overzicht van de literatuur
sinds 1940): Duits en Van Strien 2001.
Bloemlezing Byencorf: Marnix z.j. [1974]; over
de genese van het boek: Sterck 1952; over
Tableau: Oosterhof 1909. Marnix en de jambe:
Forster 1967a, 60; Forster 1967b, 289. Marnix
in de negentiende eeuw: Verschaffel 1987; in de
twintigste eeuw: Duits en Van Strien 2001, 922. Over Marnix als Nederlands literator: Van
Strien 2001.
Literatuur in de jaren zeventig en tachtig
De literatuur onder Alva
Rederijkers: Van Elslander 1953, 220 (Brugge);
Hummelen 1968, 54-55 (Lawet); CockxIndestege 1998 (Leuven); Van Autenboer 1955
(boekhandelcontroles). Moderne editie
Diversche liedekens: De Castelein 1943, citaat:
74; zie ook Porteman 1996b. Van Ghistele:
Vinck-van Caekenberghe 1996, 65 (citaat).
Editie index van 1570: De Bujanda 1988; zie
ook Debaene 1977, 322-323. Plantijns activiteiten: Sabbe 1978 en Voet 1969, 50-83; de woor-

denboeken en Kiliaan: Van den Branden 1956,
93-113, Claes 1985. Huis der Liefde: Hamilton
1981 en Marnef 1996, 271-272. Arias Montano:
Rekers 1961. De rol van het geduld: VignauWilberg 2002.
Dichters in dienst van Willem van Oranje
D’Heere en Houwaert: Waterschoot 19761977, 1984a en b, 1985-1986 en Pikhaus 1996.
Van der Voort: Coigneau 1985-1986. Over
Tcaetspel: Mak 1957, 192-201 met uitgave.
Geuzenliederen
Over de geuzenliederen: Grijp 1994. Editie
door E.T. Kuiper en P. Leendertz jr.: Geuzenliedboek 1924-1925. De zinnespelen in Rotterdam bevatten meer bijbelse lering en exempla,
soms – zoals in het spel van de factor van de
Amsterdamse Eglentier, Egbert Meynertsz. –
in levendige volkstaal. Citaat Coornhert:
Geuzenliedboek i, 327. Het Wilhelmus: Barendvan Haeften e.a. 2000, 13-25. Een beredeneerde
bibliografie van meer dan 500 artikelen en
boeken over het Wilhelmus bieden Maljaars en
Lenselink 1993. Over De Groots toeschrijving
van het lied aan Coornhert: Nellen 1996, 193 en
Fleurkens 1997, 369. Argumenten voor afwijzing
van Marnix’ auteurschap geeft Maljaars 1996;
een nieuwe omstreden visie op de ontstaansgeschiedenis: Hofman 1996 met voortzetting
van de discussies in Transparant 8 (1997), nr. 2.
Literatuur onder calvinistisch bewind
Over de Sint-Jacobsloterij zie Meeus 1994a,
123-124 met opgave van de oudere literatuur,
en Koppenol 1998, 81-82. Commedia dell’artevertoningen: Erenstein 1996, 128. Over Brussel:
De Baere 1948, 153-154, Coigneau 1985-1986,
59-60, Coigneau 2001; Mechelen: Van Autenboer 1962, 139, 221, Marnef 1987; Lawet: Mak
1957, 148-152; Gent, De Zutter: Coigneau 19801981 en 1984b; de Gentse faculteit: Decavele
1984; Antwerpen: Marnef 1987.
Katholiek weerwerk
Over de jezuïeten en Alva: Andriessen 1957, 6-8,
het citaat is uit het Latijn vertaald. Vervoort:
Peeters 1968; Vander Vaedt: Porteman 1994b,
62-63; over Hofken: Rombauts 1954, 310-311;
Boudewijns’ bundel is uitgegeven door H. van
Belle: Boudewijns 1927; zie ook Lauwerkrans,
135-139. Editie van de Gentse Politieke balladen: Blommaert 1846. Over Heyndricx,

Vrancx en Vladeracken: Buitendijk 1942, 120149; over Weydts: Willemyns 1969. Over de sermoenen van Coster: Porteman 1969.

Moraalfilosofie op de maat van de const
Paraenesis: Van Vinckenroye 1961, 4-5; citaat:
ed. 1614, p. 13. De Bock 1960, 69-82 situeert de
bundel ten onrechte na Farneses herovering
van Brussel in maart 1585. De vier wterste zijn
uitgegeven door F. van Vinckenroye: Houwaert
1965. Over de Amsterdamse editie van Den generalen loop en de Houwaert-receptie aldaar:
Rombauts 1948. Over Van der Voorts leerdicht:
Coigneau 1985-1986. Moermans spelen zijn
bestudeerd door Ramakers 1992; over Haechtanus-Moerman-Pers-Vondel: Porteman 1979
en de inleiding van Jochen Becker in zijn uitgave van Den gulden winckel (Vondel 1978).

Over het religieus klimaat in het midden van
de zestiende eeuw: Ketters en papen 1986, met
o.a. bijdragen van C. Augustijn (26-40), J. Decavele (41-57), R.P. Zijp (75-93) en J.J. Woltjer
(94-106); Woltjer 1994, 3-14. Erasmus:
Augustijn 1968. Over een mogelijk verschil
tussen de Zuidelijke en de Noordelijke (i.c. de
Amsterdamse) rederijkers: Spies 1995a, 17-22.
Over Hollandse rederijkerspoëzie in het laatste kwart van de zestiende eeuw: Brinkman
1997. Over doel en middelen van het humanistisch onderwijs: Post 1968 (humanistische
schoolhervorming: 559-563); Bot 1955 (auteurs
op scholen: 152-159); IJsewijn 1975, 193-301,
m.n. 270-282: ‘The Erasmian age’; IJsewijn 1988,
156-215. Over de belangstelling voor spreekwoorden: Meadow 1993.
Morele lessen via de drukpers
Vertalingen van Erasmus in de volkstaal: Bijl
1978, 359-363. Algemeen: voor volkstalige teksten ca. 1550 zie Dubiez 1962, hoofdstukken 2
(21-41), 7 en 8 (116-214).
Doperse liederen
Algemeen over schriftuurlijke liederen:
Hofman 1993; Schenkeveld-van der Dussen
1994b (‘Literatuur en religie’, m.n. 53-55).
Doperse drukkers in het Noorden: Valkema
Blouw 1989b, Valkema Blouw 1991, Valkema
Blouw 1992a. Zingende martelaren: Grijp
1997a. Over Harmen Schinckel: De la Fontaine
Verwey z.j., 22, 56. Ondergrondse drukkers:
Van Nierop 1988. Over Soetken Gerijts:
Schenkeveld-van der Dussen in Lauwerkrans,
123-128.
Humanisme in de volkstaal
Algemeen over de geschiedenis van Haarlem:
Van der Ree-Scholtens (red.) 1995, m.n. de
hoofdstukken 6-11. Over de drukkerij van Van
Zuren c.s.: Laceulle-van de Kerk 1951, hoofdstuk 3, m.n. 49-51, 58-68 en Valkema Blouw
1989a. Over Coornherts vertaalwerk: Bonger
1978, hoofdstuk 7. Over de vertaling van de
Odyssee zie Weevers 1934; citaat: Bonger 1978,
368. Over Colijn van Rijsseles Spiegel der minnen: Van Gijsen 1989.
Dirck Volckertsz. Coornhert (1522-1590)
Coornherts biografie: Bonger 1978.
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Voortzetting van de Brabantse literaire renaissance
De teksten van Van der Haeghen, Divaeus en
Van Hout zijn uitgegeven in Forster 1967a.
Over Moretus’ vertaling: Van den Branden
1956, 154-155 en De Landtsheer 1997; uitg. door
H. van Crombruggen: Lipsius 1948. Veel over
Lipsius’ contacten met Noord- en ZuidNederlandse literatoren, gebaseerd op zijn
briefwisseling, is te vinden bij J. de Landtsheer,
D. Sacré en C. Coppens 2006. Over Coornherts auteurschap van het Recht ghebruyck:
Puhlmann 2007. Editie Cort begryp: Van der
Noot 1965; Lofsang van Braband: Van der Noot
1958; Poeticsche werken: Van der Noot 1975 met
in deel iii de grondige inleiding van W. Waterschoot. Zie ook Bostoen 1986a, en 1987b, 6877. De steun vanwege de Antwerpse stadsmagistraat was gering in vergelijking met wat
geleerden als Dodoens, Lobelius en Guicciardini kregen, vgl. Voet 1974, 111-112; muzikale
voordracht: Bostoen 1987b, 266-267; Sweertius: Waterschoot 1992e; over Van der Noots
vernieuwing van het vers: De Schutter 1967;
verwijzing naar Van Hout: Van Mander 1973, i,
42-43. Over Houwaert: Rombauts 1944, 117-125
en De Bock 1960 met een samenvatting van al
de werken; over de concurrentie tussen Van
der Noot en Houwaert: Van Vinckenroye 1968.
Houwaert en Plantijn: Waterschoot 1988-1989
en Bostoen 1991b, 153; Thieullier-De Gortter:
Van Vinckenroye 1962; Houwaerts naroem:
Van Vinckenroye 1961. Houwaerts Nederlandse bronnen: Van Vinckenroye 1963-1964.

De literatuur in Holland

Pleidooi voor de moedertaal
Van den Branden 1956, hoofdstuk 2 (68-92);
Gelderblom 1989 (citaat: 102).
De boodschap: perfectisme
Coornherts ethiek: Bonger 1954, m.n. hoofdstuk 6, ‘Spiritualistische motieven’; Bonger
1978; Schöffer 1989; Berckvens-Stevelinck
1989; Bonger en Gelderblom 1996.
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De poëticale middelen
Coornherts activiteiten in Haarlem: Fleurkens
1993. Coornherts relatie tot Van Heemskerck:
Veldman 1977, Veldman 1986, 11-25. Over zijn
opvattingen m.b.t. metriek en/of ‘poetrie’:
Kossmann 1922, 34-37; Spies 1991c, 231-233,
240-241 (citaten: 231); Spies 1999a, 47-48.
Liederen en proza
De liederen: Gelderblom 1991. Het proza van
o.a. de Zedekunst: Gelderblom 1989. Edities
met inleidingen van Coornherts kleiner ethisch
prozawerk: door Bonger en Gelderblom in
Coornhert 1985b, door Bonger in Coornhert
1987; editie van de Zedekunst door B. Becker:
Coornhert 1942; editie, met inleiding van
Gelderblom, Meijer Drees e.a. van Boeventucht: Coornhert 1985a.
Toneelspelen
Fleurkens 1989; Fleurkens 1994b. Over de
scholastische disputatiestructuur van de vroege zinnespelen: Spies 1990a. Anders dan Spies
herkent Ramakers 2001 humanistische argumentatie al in de Gentse spelen van 1539, zie
ook Van Dixhoorn 2004a, 20-21. Over de
actuele verwijzingen in de Comedie van Israel:
Duits 1999, 101-104. Editie van de spelen:
Coornhert 1955.
De Hollandse rederijkers in een stroomversnelling
Over de bloei van de rederijkerij, vooral in
Holland: m.n. Van Dixhoorn 2004a, hoofdstuk 2.
Bijbelse lering in Rotterdam 1561
Over de wedstrijdbijdragen in Rotterdam: Van
Gelder 1958, 304-311 en Hollaar 2006; over de
opzet van de verschillende spelen: Ramakers
2001; de bijdrage van Amsterdam: EllerbroekFortuin 1937, 154-159; die van Delft: Van
Boheemen en Van der Heijden 1982, 46-63 en

de bespreking in Coigneau 1982-1983; die van
Rotterdam: Ten Boom 1987, 84-86; Leiden:
Drewes 1977. Editie van de spelen en de refereinen: Spelen van sinne 2006. Over de taakopvatting van Reygersz. en Jansz.: Moser 2001, 43-68.
Rederijkers in verzet: Amsterdam en Haarlem
Over de Amsterdamse rederijkers ca. 15501560, o.a. Egbert Meynertsz.: Mak 1957, 139-147;
Blaauw en Van Toorn 1987; Spies 1992; Spies
1995a, o.a. 13-23; Spies 1999a, 47-48. Over Een
spul van sinnen vanden siecke stadt resp. het
Spel van Naboth: Ellerbroek-Fortuin 1937, 124133; Spies 1992, 67-71 (waarin Een spul wordt
toegeschreven aan Jonck); Spies 1993-1994,
4-6; Waite 2003, 166-169. Editie van Een spul:
Spul van sinnen vanden siecke stadt 1917. Het
toneel in Haarlem: Koster 1970, 27-65. Over de
spelen van Louris Jansz.: Pennink 1912 (citaat:
208). Editie door Hummelen en Dibbets van
Cooren in Spel van sinnen beroerende het cooren z.j. Editie van Meest al in Van der Laan
(ed.) 1949, 73-114. Zie voor Louris Jansz. hierna onder ‘Toneel in het bevrijde Haarlem:
Louris Jansz.’ Overzichten van inhouden van
rederijkersspelen: De Vooys 1926-1930; Hummelen 1968.
Bestrijding door de gereformeerde kerk
De positie van de calvinisten na 1572: Woltjer
1994. Veel gegevens over de strijd van de publieke kerk tegen het toneel in Wille 1963; Van
Boheemen en Van der Heijden 1999a, 15-175,
m.n. 123-163; over de situatie in Delft: Van
Boheemen en Van der Heijden 1982, 73-86. De
voortreffelijkheid van de eigen stad aan de hand
van exempla: Haitsma Mulier 1993, 105-106.
Meebouwen aan de nieuwe maatschappij
Optredens van rederijkers in dienst van de
lokale overheid: Van Boheemen en Van der
Heijden 1999a, 73-104; hun publieke functie in
Haarlem, tweede helft zestiende eeuw: Ramakers
2003. Bronnenmateriaal in Van Boheemen en
Van der Heijden 1999b, onder de resp. kamers.
Het citaat uit Hoofts Neederlandsche histoorien in Hooft 1972c, iv, 36. Over de rederijkers
als (niet meer) spreekbuis van de lokale gemeenschap: Grootes 1992. Over Spiegel en
Reael direct na 1578: Spies 1999a, 51-53. Over
vertoningen bij intochten van Willem van
Oranje en Leicester: Snoep 1975, 24-31. Over de
functie van bijbelse analogieën: Den Haan

1978-1979, 446-448, Schama 1988, 107-124.
Over het Delftse feest: Waterschoot 1980
(citaat: 134-135); Coigneau 2001, 215-216; Van
Dixhoorn 2004a, 374-375. Ramakers 1996 over
de voorstelling van de combinatie RhetoricaScriptura.

Poëticale vernieuwingen in Leiden
De universiteit als de schoot der muzen
De verering van Janus Secundus: Heesakkers
1986. Hadrianus Junius: Heesakkers 1989. De
poëticale vernieuwing in Leiden: Prinsen 1907,
43-47 en hoofdstuk 6 (142-218); Van Dorsten
1962, 33-39 (ode aan Elizabeth i: 27-28), 108112; Heesakkers en Reinders 1993, 31-64;
Heesakkers 1997a; Koppenol 1998, hoofdstuk
3, ‘Literaire achtergronden’; Otterspeer 2000,
m.n. hoofdstuk 1 en 5. Lipsius in Leiden: Heesakkers 1997b. Over Gruterus’ Nederlandse
poëzie: Forster 1967a, 63-70 (107: sonnet,
waaruit geciteerd); twee door resp. L. Roose
en W. Vermeer gevonden sonnetten: Vermeer
1982a. Over in Leiden geschreven sonnetten:
Vermeer 1981, 41-44. Over de jeugdsonnetten
van Van Beaumont: Vermeer 1994. Editie van
Dousa’s album amicorum in Heesakkers 2000
(de bijdrage van Van Hout, met vertaling en
commentaar: 389-395). Editie van Lipsius’
Twee boecken vande stantvasticheyt door Van
Crombruggen in Lipsius 1948 en (met nieuwe
vertaling) door Schrijvers in Lipsius 1983.
Productie en ontvangst van de vertaling van
Lipsius’ De constantia: Meeus 2006.
De poëticale opvattingen van Jan van Hout
Over Van Houts visie op metriek resp. het onderscheid tussen retorica en poëzie: Van den
Branden 1956, 117-126; Koppenol 1991 (citaat:
61); Spies 1999a, 49-50; Koppenol 1995a; Waterschoot 1995, 147-151; Koppenol 1998, hoofd-

Van Hout en de Leidse rederijkers
Over Broer Cornelis: Bostoen 1984. De gegevens over Van Hout en de Leidse rederijkers in
Koppenol 1991 en Koppenol 1998, 103-124.
Over de Leidse wedstrijd in 1578 ook Van
Dixhoorn 2004a, 374.
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Toneel in het bevrijde Haarlem: Louris Jansz.
Over de spelen van Louris Jansz.: Pennink
1912; Hummelen 1958, 277-283. Dank aan B.
Ramakers voor verstrekte informatie. Vgl.
over Van onse Lieven Heers minnevaer: Pleij
2007, 436-437. Editie van Een cluyt van onse
Lieven Heers minnevaer in Mak (ed.) 1950.
Alle spelen (zonder commentaar) in Trou
moet blijcken 1992-1998, dln. 4, 5, 6. Een overzicht van drukken en vertalingen van
Schonaeus’ spelen in Van de Venne 1983-1986.

stuk 3, par. 3-4. De datering van Van Houts
brief aan De Rechtere in Schoonheim 1990.
Over deze rijmbrief: Koppenol 2005, 283-285.
De bekendheid van Van der Noot in Holland:
Bostoen 1986a. Coornherts sonnet in Van
Houts Vrunt-buuc: Fleurkens 1994a. Edities
van Van Houts Opdracht aan Broer Cornelis in
Van Hout 1990 (met een inleiding door Bostoen)
en vooral de Voorrede tot het gezelschap in Van
Hout 1993 (met een inleiding van Koppenol,
3-25).
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De literatuur van 1585 tot circa 1600

De literatuur in Brabant en Vlaanderen
Van der Noot: Bostoen 1987b, 266-267, Van der
Noot 1975, ii, 300; over de machtswisseling in
het bijzonder in Antwerpen: Thijs 1990, 9-60;
Houwaert: De Bock 1960, 64-68.

894

De grote emigratie
Van der Voort: Roose 1985-1986 met uitgave
van de refereinen, en Coigneau 1985-1986, 6872. Over de emigratie, zie vooral Briels 1978 en
1985a.
Katholiek humanisme
Plantijn: Voet 1969, 113-122; Lipsius’ terugkeer:
Heesakkers 1997b, 69-70 en vooral De
Landtsheer 2006, 99-137. Torrentius: Marinus
1989; Bochius: Vandenbroeck 1981; Moretus:
De Schepper-De Nave 1996; Vrientius:
Dambre 1926, 50-54; François de Harduwijn:
Dambre 1926, 60-67. Voor het Van der Nootgedicht, zie Van der Noot 1975, ii, 345; iii, 213
en Waterschoot 1997b.
Literatuur in de volkstaal: vroomheid
en geloofsijver
Over Van der Noot na 1585: Van der Noot 1975,
iii; Houwaerts gedichten voor Ernst van
Oostenrijk: De Bock 1960, 83-85. Voor Numans
taalopvattingen, zie Rombauts 1933, 236-238
en Van den Branden 1956, 151-152. Over Davids
plaats in de jezuïetenliteratuur: Porteman
1998a; de ontstaansgeschiedenis van Waerseggher is te vinden in Waterschoot 1996a, 453458; zie ook Loosen 1964. Sailly/David: Loosen
1962 en Lievens 1995 met uitgave van het
visioen. Davids polemische activiteit: GeertsVan Roey 1956. Rederijkers: Keersmaekers
1952a, 22-24. De Brusselse wedstrijd: Briels
1974, 59.

landse aandeel in de cultuur van de jonge
Republiek: Briels 1978 en Briels 1985a. De getallen over immigratie: Israel 1995, 307-309.
Over het Hollandse zelfbeeld en identiteitsbesef, mede gebaseerd op de ‘Bataafse mythe’:
Meijer Drees 1997, 25-78. Voor het ‘vaderland’gevoel bij de Hollandse rederijkers: SmitsVeldt 1999. Over de rol van humanisten in de
vorming van de mythe: Tilmans 1988, Mout
1993, Wesseling 1993.
Cultuurpolitiek van de Amsterdamse kamer
De Eglentier
Over Cornelis van Campen: nnbw 5, 82-83;
Grootes in Van Eemeren en Willaert (red.)
1986, 321. Brandts mededelingen over de betrokkenheid van de magistraat bij De
Eglentier: Brandt de Jonge 1649, 261-263.
Taalbouw
Rederijkerskamers als ‘scholen’: Van Dixhoorn
2004a, hoofdstuk 7. Over taalcodificatie en
taalzuivering in de zestiende en zeventiende
eeuw: Van der Wal 1995, 23-41. De Twe-spraack:
idem, 26-28; Van den Branden 1956, hoofdstuk
5; Peeters z.j. (hierin o.a. ‘Taalkunde en wetenschap in de zestiende eeuw, en het ontstaan
van het Nederlandse trivium’, 16-39; ‘Auteurschap en tekst van “Spiegels” Twe-spraack
(1584)’, 40-50). Editie door Dibbets: Twespraack 1985. Over Spiegels acceptatie van
metriek in lyriek: Koppenol 1998, 262-263.
Over de drukkersactiviteit van Harmen Jansz.
Muller: Bouman en Vriesema 1978. Voorbeelden van Stevins taalzuivering: Van den
Branden 1956, 206; Romein 1956, 186; De Vries
e.a. 1994, 62-63; Van der Wal 1995, 37, 49-52, 5960. Over de term ‘rederijker’ bij Spiegel:
Coigneau 1984b, 38-39. Het citaat uit Spiegels
gedicht op Amsterdam in Pontanus 1614, 275276. Over deze tekst: Gelderblom 1991, 88-89.

De literatuur in Holland op eigen wegen
Algemeen over de politieke ontwikkelingen:
Israel 1995, m.n. de hoofdstukken 10-15. Over
de vestiging van het Nederlands als bestuurstaal: Van der Wal 1994. Over het Zuid-Neder-

De dichtkunst van Hendrik Laurensz. Spiegel
Liederen: Spies 1999a, 52-53; Koppenol 1999a,
254, 258. Het ‘Jubel-jaar-lied’ en een ‘A.B.C.
ketting-lied’ (waarin Spiegels leer is vervat) in
Van Strien en Stronks 1999, 15-21. Over het

pleidooi voor religieuze tolerantie en liederen
van De Eglentier tegenover die van de Leidse
Witte Acoleyen: Koppenol 1999a.

De poëticale opvattingen van Spiegel
Over de poëticale opvattingen van Spiegel en
De Eglentier: Spies 1991c, 239-241; Spies 1999a,
51-54; Spies 1995a, 1-13; Koppenol 2005, 288290. Geciteerde teksten uit de Hert-spiegel (iv,
111-114; i, 103-108, 117-120, afwijzing van ‘logentaal’, 102) in Spiegel 1992. De mythologische
verbeelding van de dageraad tegenover Spiegels
didactische evocaties van de natuur: Schenkeveld-van der Dussen 1994b, 109-112.
De toneeldichter Spiegel
Biografische argumentatie om Numa op ca.
1602 te dateren geeft Kramer 1974. Editie van
Numa door Van der Heijden: Spiegel 1968.
‘Boertelijck’ schrijven: Pieter Roemer Visscher
in De Eglentier
Over de interpretatie van Roemer Visschers
‘Lof van rethorica’: Spies 1986b, 47-50; Spies
1993-1994, 12; Spies 1999a, 63-67. Tegenover
Spies’ visie op Visschers gedicht als een pleidooi voor de argumentele poëzieopvatting:
Van Stipriaan 1996c, 195-196, 302, en Koppenol
1998, 164-165, met nadruk op spel en ironie als
middel tot het ontdekken van de waarheid; vgl.
Schenkeveld-van der Dussen 1989b, 185-186.
Citaten uit Spiegels Numa: Spiegel 1968, vs.
173, 428. Over Coornherts paradoxale lofdicht:
Spies 1990b. Over Visschers ‘Lof van een
blaeuwe scheen’: Spies 1993a. (Bloemlezende)
editie door Van der Laan: Visscher 1918-1923
(‘T’ lof van rethorica’: ii, 36-42; ‘T’ lof van de
mutse’: ii, 55-61).

Traditie en vernieuwing bij Hollandse rederijkers
Een schat aan feitelijke gegevens over de
Hollandse rederijkers: Van Boheemen en Van
der Heijden 1999a en Van Boheemen en Van
der Heijden 1999b. Rederijkers in het openbare leven: Van Dixhoorn 2003.
Manifestaties ter verwelkoming van stadhouder
Maurits
Tableaux vivants van De Eglantier: Snoep 1975,
31-34; Spies 1996a, 148-151. Over de Leidse
rederijkers: Koppenol 1998, passim. Speciaal
over de Leidse intocht van Maurits: Koppenol
1995b. De vergelijking tussen de opstand van
Claudius Civilis tegen de Romeinen en die van
Maurits tegen Spanje: Duits 2004.
Wedstrijden in Leiden en Rotterdam
De Leidse wedstrijd van 1596: Koppenol 1998,
61-102. Citaat: Van Boheemen en Van der
Heijden 1999a, 279-280. Gegevens over individualisering binnen rederijkersmanifestaties:
Van Boheemen en Van der Heijden 1999a,
195-198. De Rotterdamse wedstrijd van 1598:
Smits-Veldt 1992b; Smits-Veldt 1999, 98-102;
Spies 1999b, 78-79.
De oudheid als referentiekader
Een overzicht van Nederlands vertalingen van
klassieke auteurs geven Geerebaert 1924 en De
Rynck en Welkenhuysen 1992.
Rederijkerstoneel
Van Boheemen en Van der Heijden 1999a en
1999b. Het Haarlemse toneel 1589-1595:
Ramakers 2003, 109-124. Het Schiedamse spel:
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Spiegel als dichter-filosoof
Algemeen: Buisman 1935. Een recente, dieppeilende beschouwing van Spiegels moraalfilosofie gaf F. Veenstra in de inleiding tot
Spiegel 1992 (de geciteerde samenvatting van
Spiegels leer op xxxvi); bespreking door o.a.
Konst 1995. Verschillen tussen de opvattingen
van Spiegel en Coornhert: Buisman 1935, 6596; Melissen 1986-1987, Veenstra 1988; vgl. ook
Van Stipriaan 1996b, 178-181. Over het beeld
van Arion bij Spiegel: Veenman 1995a; het
citaat uit de Hert-spiegel vii, 79-82 in Spiegel
1992. De herwaardering van Spiegel: Schenkeveld-van der Dussen 1994b, 76-77.

Waardering voor Spiegel en Visscher in het Leids
academisch milieu
Over de relatie Dousa-Visscher: Sterck 1928b,
88 en Heesakkers en Reinders 1993, 57-65
(Dousa’s opmerkingen over rederijkers: 59,
61). Over de smaak voor Martialis: Veenman
1995b en Visschers antwoord op Dousa in
Visscher 1918-1923, i, 58. Over de poëzie van
Roemer Visscher, zie Vermeer 1985. Over
Orlers’ uitgave: Waterschoot 2003b. De indeling van bundels naar genres: Spies 1986a.
Over Van der Myls vertaling van Horatius’
epode ‘Beatus ille’: Vermeer 1978, 118-119, 125126. Over Visschers epigram op Van der Noot:
Bostoen 1986a, 20.

Mak 1957, 171-191; Koppenol 2002. Loterijfeesten: Huisman en Koppenol 1991; Van
Dixhoorn 2004a, 376-380. Over de Zeven
spelen van die wercken der bermherticheyt:
Ellerbroek-Fortuin 1937.
Het Leidse Loterijspel (1596)
Koppenol 1998, m.n. hoofdstuk 4-6. Tegenover Koppenol, die Van Hout als enige auteur
beschouwt: Van Dixhoorn 2004a, 379.
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Bijdragen tot literaire vernieuwing door
Zuid-Nederlandse immigranten
Gegevens over de Zuid-Nederlandse kamers
in het Noorden: Briels 1974.
Het toneel van Jacob Duym
Algemeen: Poll 1898. Over het genre van de
tragikomedie: Witstein 1980, 78-81. Over Den
spieghel des hoochmoets, als bewerking van
Seneca’s Troades: Smits-Veldt 1986b, 288-291.
Over Duyms bekendheid met La Celestina:
Oostendorp 1964. Over Duyms versbouw: Van
den Branden 1956, 162-165.
Karel van Mander: dichterschap op Zuidelijke
leest
Over Van Manders poëtica: Spies 1991c, 240241. Zijn verhouding tot Van Hout: Koppenol
1998, 166. Van Mander over Coornherts allegorieën: Van Mander 1994, 244. Over werk van
Van Mander: Jacobsen 1906; Vermeer 1986;
Veldhorst 1995. Over Van Mander en andere
doopsgezinde dichters: Spies 1999a, 93-107.
Over doopsgezinde Haarlemse dichters in
deze periode: Bostoen 1993, 125-127. Algemeen
over gebruik en thematiek van het doopsgezinde lied: Visser 1988a, i, 194-199. Een editie
van Bethlehem, dat is het broodhuys door
Verkuyl: Van Mander 1985.
Van Manders literaire netwerk
Gegevens over het aan Ossen-stal en Landtwerck toegevoegde katern met lofdichten: Van
den Branden 1956, 157-160. Over Van der Myl:
Meertens 1943, 334-341. Invloed van Du Bartas
in Nederland: Beekman 1912; op de kring rond
Van Mander: Vondel 1987, i, 87-89. Over Ketel
en zijn relatie tot Goltzius en Van Mander:
Schulting 1991-1992. Editie van Kerck der
deucht door Miedema en Spies: Van Mander
1973a. Over Van Manders rijmbrief aan De
Hemelaer: Vermeer 1986 (citaat: 87). Zijn visie

op een Helicon bij Haarlem: Leeflang 1997,
67-69. Over vriendschap en vrije tijd in een
humanistenautobiografie: Enenkel 1997.
Van Manders Schilder-boeck
Over Van Manders kunstenaarsbiografieën:
Waterschoot 1983, inl.; Miedema 1986. Over de
biografie van Van Mander: Duits 1993. Over
Van Manders vers: Waterschoot 1995, 151-152.
Editie van Den grondt der edel vry schilder-const
door Miedema: Van Mander 1973b; facsimileeditie met de Engelse vertaling van de Levens
der illustere schilders: Van Mander 1994 (hierin
ook Van Manders eigen biografie, Nederlandse tekst met Engelse vertaling).
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De literatuur van circa 1600 tot circa 1620

Grotius’ Mirabilia zijn, met een Nederlandse
vertaling, in facsimile uitgegeven door B.L.
Meulenbroek: Grotius 1972, 131-215; citaat: 142.
De nieuwe dichtkunst van de Leidse Helicon

Naar een klassieke tragedie van eigen bodem
Auriacus is uitgegeven door Bloemendal:
Heinsius 1997; vaderlandse aspecten:
Bloemendal 1999; vergelijking met Adamus
exul: Bloemendal 1996. Adamus exul: Grotius
1970-1971; Christus patiens: Grotius 1978;
Herodes infanticida: Becker-Cantarino 1978,
128-142. Samenvattend over het drama van
Seneca (en Euripides) als model voor het
Nederlandse renaissancetoneel: Smits-Veldt
1986b, 58-74; Smits-Veldt 1991a, 33-39, 48-51;
over Seneca’s invloed op verschillende auteurs:
Worp 1892 en Asmuth 1978, 250-273. Over de
relatie tussen Scaligers poëtica en het Nederlandse toneel: Smit 1968, 9-11, Smits-Veldt
1986b, 29-33, 39-43 en Smits-Veldt 1991, 22-55.
Hooft en Heinsius: Grootes 1981 en Heinsius
1997, i, 175-178; ii, 310-317.
Duym in dienst van het Leids nationaal
gevoel
Over Duyms politieke bedoelingen met zijn
toneel: Meijer Drees 1992, Duits 1999, 106-112
en Duits 2001c. Over de Benoude belegheringe
der stad Leyden: Noak 2002a, 63-65, 99-100.
Editie van Auriacus: Heinsius 1997; uitgave
van Het moordadich stuck: Duym 1997 met
analyse van het spel als bewerking: 13-50; ook
Duits 1999, 109-110 en Heinsius 1997, 170-172.
Van Hogendorps spel is uitgegeven door F. Kossmann: Van Hogendorp 1932; over het stuk en
de opvoering: Smits-Veldt 1982-1983.

Dichten in de moedertaal
Parallelon: Eyffinger 2000. Leidse belangstelling voor liefdeslyriek: De la Fontaine Verwey
1979. Over Viverius: Spies 1991b en Porteman
1992a. De gedichten van Van Beaumont zijn
uitgegeven door J. Tideman: Van Beaumont
1843; over de sonnetten: Vermeer 1994.
De liefdesemblematiek: van recreatie tot negotie
Algemeen: Praz 1964, Breugelmans 1973,
Porteman 1977, De la Fontaine Verwey 1979,
97-128, Porteman in Hooft 1983, 6-29. Van de
Nieuwe Nederduytsche gedichten ende raedtselen bezorgde J. Becker een ingeleide facsimile
van de ed. 1624: Incogniti scriptoris nova poemata 1972. Zie ook Coigneau 1994. Over de
Duitse bundels: Meeus 1991.
Nederlandse lyriek van een classicus
Een uitvoerige bespreking van Heinsius’
Nederlandse lyriek in Becker-Cantarino 1978,
en van dezelfde in Heinsius 1983, inleiding.
Den bloem-hof is uitgegeven door L.M. van
Dis en J. Smit: Bloem-hof 1955. Heinsius’
Emblemata amatoria (ed. 1608) door C.N.
Smith: Heinsius 1973. Alle emblemen zijn te
vinden in Heinsius 1983.
De Nederduytsche poemata (1616) en de hymnen
Reprint met inleiding: Heinsius 1983. Editie
van de beide hymnen door Rank, Warners en
Zwaan: Heinsius 1965. Scriverius: Tuynman
1977; over diens commentaren: Waterschoot
1999b. Over de hymnen: Smit 1928, 68 e.v., de
inl. op Heinsius 1965 en 1983, Becker-Canta-
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Vaderlandse geschiedschrijving: Tuynman
1977, Bloemendal 1999, 12-15, Langereis 2001.
Dousa/Heinsius: Vermeer 1980, Heesakkers en
Reinders 1993; Scriverius/Heinsius: Tuynman
1977; Heinsius: Becker-Cantarino 1978,
Waterschoot 1990; Grotius: Eyffinger 1981;
Heinsius/Grotius: Meter 1991. Over de geleerde als prestigeobject: Enenkel 1991.

Heinsius’ theorieën over dichtkunst en toneel
Heinsius: Meter 1984; Scaliger: Spies 1986c;
Heinsius’ inspiratietheorie: Spies 1977-1978,
1979a, 1982, Vondel 1987, i, 219 e.v., Schenkeveld-van der Dussen 1989b, Spies 1996b. De
tragoediae consitutione: Heinsius 1971 (Engelse
vertaling) en Smits-Veldt 1986b, 74-80. Impact
op Hooft: Konst 1990a, Konst 1993, 188-193; op
Grotius: Grootes 1979; voorts Smits-Veldt
1991a, 55-60.

rino 1978, 42-54. Citaat: Heinsius 1965, 278.
Anna Roemers/Heinsius: Anna Roemersdr.
Visscher 1999, 20-22, 60-66.
In het spoor van Du Bartas
Du Bartas en de Nederlanden: Beekman 1912
en Smith 2004; Vondel 1987, i, 87-89. Van
Liefvelt: Dambre 1960, Hermans 1996; Van den
Boetselaer: Dambre 1960; Huygens: Leerintveld 1987; Schaghen: Strengholt 1977 met editie; Van Borsselen: Muller 1937 met uitgave.
Over Den Binckhorst: De Vries 1998; voor
Vondels Hymnus, zie Vondel 1987.
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Amsterdam, de nieuwe Parnas
Een centrum van boekproductie
De relatief hoge mate van alfabetisering in de
Republiek: Harline 1987. Economische noodzaak als belangrijkste drijfveer voor alfabetisering in de Nederlanden: Spufford 1995, m.n.
28-263. Zie voor de fondsen van Nederlandse
boekverkopers en drukkers in de zeventiende
eeuw de stcn. Over de markt van uitgevers en
boekdrukkers in Amsterdam in het begin van
de zeventiende eeuw: Dijstelberge 1994, m.n.
227-230. Schoolboeken voor de lagere school
rond 1600: De Planque 1926, 77-167. Citaat uit
Moortje (r. 2643-2645): Bredero 1999, 166. Over
fonds en doelgroepen van Cornelis Claesz.:
Van Selm 1987, m.n. 174-182; de samenstelling
van zijn magazijnvoorraad in 1610: 246-250,
259-260. Grijp 1996 geeft liedboekenlijsten uit
de catalogi van Claesz. en Hendrick Laurensz.
Ontwikkeling van reisteksten: Barend-van
Haeften 1990. Over de popularisering van
diverse literaire genres in de almanakken:
Salman 1998, 19 e.v. Opname van werk uit de
academiekring in Van der Plasses almanak:
73-74 en Salman 1999, 155, 191. Over de eerste
Nederlandse courantiers: Couvée 1951,
Schneider 1979.
Gebruikslyriek voor een nieuw publiek
Over Den nieuwen lust-hof: Keersmaekers 1985a;
publiek: Grootes 1987b; verhouding lied- en
embleemboeken: Porteman in Hooft 1983, 7,
25-29. Lokale Amsterdamse liedboeken: Grijp
1992. ‘Air de cour’: Spies 1987; contrafactuur:
Grijp 1991.
De nieuwe prestigieuze liedboeken
Literaire statusverhoging: Spies 1987; orde-

ning bundels: Spies 1986a. Over de sonnettenreeks van Michiel Vlack: Vermeer 1987; over Le
Petit: ibid., 146 en Porteman 1998b, 315. Over
Vlacks bijdrage aan Den nieuwen lust-hof en
ander werk: Keersmaekers 1985a, 25, 74-78.
Pers: Pers 1978, 14-18; Nieuwen verbeterden
lust-hof: Keersmaekers 1985a. Vondels vroegst
gedrukte gedichten: Keersmaekers 1983a.
Bloem-hof 1955 is de editie door Van Dis en
Smit (citaat: 103); over deze bundel: Keersmaekers 1981a. Apollo 1985 is de editie door
Keersmaekers, zie ook Keersmaekers 1981a.
Over de bronnen, de auteur en de bestemmelinge van de Sonnetten van de schoonheyt:
Keersmaekers 1985c, Steenbeek 1985, Porteman 1994a, Zieleman 1995 en Weisgerber 2003
(Ronsard). Steenbeek heeft als dichter de
Amsterdamse rederijker Cornelis Schooneman
voorgesteld, Zieleman de jonge Constantijn
Huygens; Weisgerber 2007 denkt later aan
postume verzen van Jan van Hout.
De wedijver rond de lucratieve liefdesemblematiek
Zie hierover vooral De la Fontaine Verwey
1979, 97-128 en Hooft 1983, 6-11. De editie van
Hoofts Emblemata amatoria (1983) is bezorgd
door Porteman. Over de verhouding lied-embleem in deze bundel en zijn eventuele functie
als huwelijksgeschenk: Porteman 1997b. Over
de bundels van De Passe: Wezel 1990 en Veldman 2001, 239-242. Thronus van 1620 is uitgegeven door De la Fontaine Verwey: Thronus
Cupidinis 1968. Over Rodenburghs bijschriften: Witstein 1964 en Abrahamse 1997, 171.
De Eglentier
Over literatuurbeoefening binnen kamerverband voor 1616: Tuynman 1981. Feitelijke gegevens over de organisatie van het toneel in De
Eglentier: Smits-Veldt 1996a. Over de heffing
van entreegelden door de Amsterdamse kamer:
Worp en Sterck 1920, 69; Hummelen 1982, 3537, 80-85. Over de door Hooft ontworpen vertoningen bij het bestand: Smits-Veldt 1989a,
185-186. Hoofts reglement voor de kamer:
Smits-Veldt 1996a, 158. Bredero’s betoog uit
1615 in Bredero 1986, 122-134, met commentaar
van Stuiveling in idem, 48-53. Visies op de oorzaak van de conflicten binnen de rederijkerskamers: nadruk op groeiende sociale verschillen bij Grootes 1992 en nadruk op een verschil
in zienswijze over de functie van de kamers bij
Van Dixhoorn 2004a, 287-294.

De lyriek van Hooft en Bredero
Hoofts lyriek is uitgegeven in Hooft 1994. Het
sonnet ‘Leytsterren’ in de Bloem-hof, zie
Bloem-hof 1955, nr. 26; Opitz’ vertaling ervan:
Smit 1968c, 82-85. Over de (meer of minder)
autobiografische achtergrond van zijn liefdeslyriek o.a. Smit 1968a, Van Tricht 1980, 43-61;
over de poëtische kwaliteit ervan: Grootes
1993a, 185; over de relatie tot de emblemata:
Porteman 1997b. Over motieven en stramien
van ‘Sal nemmermeer gebeuren’: Weisgerber
1968. Het sonnet voor Christina: Hooft 1994, i,
182. Over Hoofts hantering van de zgn. ‘man
groot’-constructie: Van Strien 1993, 213.
Navolging van Hoofts lyriek in t’Vermaeck der
ieught: Van Vaeck 1994a, 46; over het principe
van navolging in de zeventiende eeuw: Muller
1930. Roemer Visschers ‘sinnepop’ over Hooft
in Visscher 1949, 50. Over contrafacten op
liederen van Hooft: Grijp 1991, 68-73, 115-119.
Over het genre van de heldinnenbrief in
Nederland: Van Marion 2005; over Hoofts
Brief van Menelaus: Smits-Veldt 1989b en
vooral Van Marion 2005, 139-157.
Over Bredero’s rol in de Amsterdamse cultuur:
De la Fontaine Verwey 1970. Bredero’s rede
voor De Eglentier (1611) in Stuiveling 1970, 112113. Zijn lyriek in Bredero 1975; over zijn lyriek: Stuiveling in Bredero 1983 (m.n. 11-84) en
Stuiveling en Damsteegt in Bredero 1986,
vooral 92-106; Grootes in Bredero 1985, 92-106;
Grootes 1993b. ‘Wat dat de wereld is’ in Bredero
1975, 524-526; over het belang hierin van ervaring tegenover boekenwijsheid: Warners 1975,
264-266. Bredero’s boertige liedjes als onder-

deel van een artistiek programma: Stuiveling
in Bredero 1983, 56-57; Grootes in Bredero
1985, 99. Scriverius als editeur van het Geestigh
liedt-boecxken: De La Fontaine Verwey 1970,
20, 23 (noot 8); Tuynman 1977, 43. Citaat uit de
voorrede tot het Geestigh liedt-boecxken in
Bredero 1975, 17-18. Over Bredero’s paradoxale
lofdichten Spies 1991a, 39-48. De prijs van het
Groot lied-boeck: Van Selm 1987, 362 (noot
60). Over de wisselende waardering en biografische interpretatie van Bredero’s werk: Naeff
1960; Spies 1991a, 35-39; Van Vaeck 1992c.
Bredero’s vertalingen uit de Histoires tragiques:
Keersmaekers 1968-1969; Keersmaekers in
Bredero 1981. Bredero als persoonlijk dichter:
Schenkeveld-van der Dussen 1989a, 44-47;
Schenkeveld-van der Dussen 1994b, 93-98.
Over de door Bredero gebruikte melodieën:
Matter in Bredero 1979a; over zijn verhouding
tot Hoofts lyriek: Grootes 1997b.
Nieuwe dramaopvattingen
Bredero’s opmerking over de voorkeur voor
‘potteryen’ in de voorrede voor Rodd’rick ende
Alphonsus in Bredero 1968, 75; hierover:
Porteman 1986b. De functie van minderemanstonelen: Grootes 1996a. Over Engelse acteurs
in Nederland: Hoenselaars 1996. Bredero’s rede
over de Engelse toneelspelers in Stuiveling
1970, 123; de passage in Moortje over het verschil tussen de Engelse acteurs en de rederijkers
(r. 1453-1465) in Bredero 1999, 101-102. Over de
overgang van rederijkers- naar renaissancetoneel: Meeus 1994b en Fleurkens 1994c. De
formele ontwikkelingen van de ernstige dramatische genres in het Nederlandse renaissancetoneel: Smit 1968, Rens-Van Eemeren 1977 en
Van Eemeren-Meeus 1988. Interpretaties van
tegenspraak tussen karakter en gedrag en
andere inconsistenties in het drama van Hooft,
Bredero en Coster: Schenkeveld-van der Dussen
1985a; Smits-Veldt 1991a, 44-45; Van Stipriaan
1996c, 169-174; Van Strien 1996, Grootes 1997c,
11-14, Grootes in Bredero 1999, 395-400,
Grootes 2000a. Over de toenemende eenheid
in Hoofts drama: Duits 1981, Konst 1997c (over
alle drama’s). Over de ontwikkeling van de
functie van de rei: Van Gemert 1990. Over de
functie van het vroegzeventiende-eeuwse
komische toneel als herkenning van menselijke
dwaasheid en scherping van het oordeelsvermogen: Van Stipriaan 1996c. Thematiek in het
ernstige toneel (tot 1632): Van Eemeren-Meeus
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De erfenis van Spiegel: P.C. Hooft
Over de vorming van de jonge Hooft, zijn
Italiaanse reis en zijn relatie tot Spiegel: Van
Tricht 1980, 27-36, 47-49; Grootes 1993a, 182185. Over zijn rijmbrief aan De Eglentier:
Porteman 1989a; citaat: Hooft 1994, i, 32.
Spiegels brief aan Hooft in Hooft 1976-1979, i,
nr. 5; hierover: Strengholt 1978, 225-228.
Spiegels relatie tot Montaigne: Buisman 1935,
116-131. Over het niet-stoïsch ingestelde karakter van Hooft: Tuynman 1997. De regels ‘Eer is
het lof des Deuchts’ als beïnvloed door
Montaigne: Kluyver 1916 en Veenstra 1946,
107-109. De reden vande waerdicheit der poesie
in Hooft 1971, en met een hertaling en commentaar in de editie van Jansen: Hooft 2005b.
Over Hoofts poëticale opvattingen: Spies 1981.

1994, ii, de index. Uitgevers en drukkers van
Nederlands ernstig drama 1600-1650: Meeus
1983 (via register drukkers-uitgevers, 216-218).
Bredero’s uitspraak over het decorum in het
voorwoord tot de lezer voor de Spaanschen
Brabander in Bredero 1999, 215; ook in diens
‘Voor-reden vande sotheyt’: Porteman 19841985, 280-281.
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Didactisch divertissement
Hoofts Achilles en Polyxena in Hooft 1972a.
Over opzet en thema’s van het spel: Witstein
1975b; over de structuur: Gilbert 1988-1989.
Theseus ende Ariadne in Hooft 1972b; hierover: Rens 1976, 175-177; over de visies op het
al of niet aanwezig zijn van één grondthema:
Smits-Veldt 1986b, 52-53 (het ‘Om beter’ benadrukt in Smit 1947, 100); Van Strien 1996, met
reactie in Grootes 1997c, 13-14. Over de thematiek in Hoofts drama’s: Duits 1981; over de rol
van Fortuna, het Fatum en de goddelijke voorzienigheid: Konst 1997d en Konst 2003b,
27-90. Bredero’s Rodd’rick ende Alphonsus in
Bredero 1968. Over de opzet en thematiek
hiervan: Witstein 1975a, Van Stipriaan 1996c,
217-222 (met nadruk op de relatie tussen het
door hartstochten vertroebeld oordeel en de
veranderlijkheid van het lot). Bredero’s
Griane: Veenstra in Bredero 1973, met een uitvoerige inleiding over Bredero’s wereldbeeld;
over de door aandacht voor moralisatie en
karaktertekening bepaalde dramatische opzet
van Griane: Rens 1974; over de rol van de goddelijke voorzienigheid in dit stuk: Konst 1994.
De relatie tussen de eerste drama’s van Hooft
en Bredero: Grootes 1997b.
Pastorale ethiek
Hoofts Granida in Hooft 1998, met inleiding
van Van Gemert en aandacht voor de liedjes
door Grijp; citaat: r. 1805-1807. Over de neoplatonische liefdesfilosofie in Granida:
Veenstra 1958. Algemeen over het pastorale
genre: Verkuyl 1971, 9-34 (in Italië; hierna over
Guarini’s Il pastor fido, de populariteit en de
Nederlandse navolgingen ervan); Smits-Veldt
1986b, 158-182 (onder meer over de wortels van
het genre in Nederland en in het bijzonder in
Hoofts Granida en Costers Ithys); Smits-Veldt
en Luijten 1993 (algemeen in Nederland). De
verhouding tussen het pastorale element in
Hoofts Granida en Costers Ithys: Rens 1981;
Smits-Veldt 1986b, 171-175. Over De Guevara’s

Aviso: Smits-Veldt 1986b, 182-184. Over het
ideaal van Castigliones hoveling bij Hooft:
Veenstra 1968, 139-140, 162.
Een leerschool voor bestuurders
Over Hoofts opvattingen over vrede en vrijheid: Duits 1997a. Over tragedies als voertuig
van politieke opvattingen en dramatisering
van nationale stof: Duits 1990, 13-35; Meijer
Drees 1993. De tekst van Hoofts Geeraerdt van
Velsen: Hooft 1976. Over de aristocratischburgerlijke ethiek in deze tragedie: Veenstra
1968, 11-101; over de politieke strekking: Lenselink 1975, Duits 1985a, Veenstra 1985, Noak
2002a, 101-127; een afwijkende visie op Floris v
in Maljaars 1999. Toekomstbeelden in historiedrama’s: Grootes 2001. Over de ontwikkeling van Hoofts staatkundige ideeën, o.a. in
Geeraerdt van Velsen en Baeto: Groenveld
1981, 7-46, Gilbert 1993, Hartlieb 1997, Duits
1997a. Over Hoofts staatkundige visie in
Baeto: Van Vugt en Waszink 2000. Over Hooft
en De Groots ideeën in Baeto: Duits 2004,
200-204. Over de plaats van het noodlot in
beide drama’s: Konst 2003b, 101-119. Behandeling van de verschillende aspecten van de
Geeraerdt van Velsen en Baeto in het commentaar van Duits bij de teksteditie in Hooft
2005a. Voor de religieuze conflicten tijdens het
Bestand o.a. Spaans 2006, 156-162. Over de
strekking van Costers tragedies: Smits-Veldt
1986b.
Spiegels van menselijke zwakheid
Een teksteditie van Bredero’s kluchten: Daan
in Bredero 1971; van Costers Teeuwis de boer:
Stoett en Wijngaards in Coster 1967, van
Tiisken vander Scilden door Kollewijn in
Coster 1883. Over Teeuwis als demonstratie
van een morele les: Smits-Veldt 1976. Editie
van Bredero’s Moortje door Grootes in Bredero
1999, met een afweging van vroegere interpretaties. Editie van Warenar door Jansen in
Hooft 2004, met aandacht voor het dubbele
auteurschap. Een ethische-didactische interpretatie van Warenar in Jansen 1988-1989 en
Jansen 1992. Over stilistische technieken in
Moortje: Meter 1984-1985. Teeuwis, Moortje en
Warenar als demonstraties van falend oordeel
en vatbaarheid voor bedrog: Van Stipriaan
1996c, 184-193. Over de verschillen tussen
Moortje en Warenar: Meter 1985-1986, Grootes
1997b, 26-28. Het carnavaleske kader in Moor-

tje en andere komische spelen: Zaalberg 1976,
Meter 1987, Van Stipriaan 1996b, 225-229.
De Brabantse kamer
Feitelijke gegevens over de Brabantse kamer in
Briels 1974, 15-26 en Hummelen 1982. Over het
‘Brabantse’ blikveld: Rombauts 1948; SmitsVeldt 1992a. De Konings oordeel over Hooft:
in het voorwoord tot zijn tragedie Jephthah.
Over Bredero’s relatie met leden van de
Brabantse kamer: Keersmaekers 1968 en 1987a.

Bijbels-religieuze inspiratie in het toneel
Over Vondels Pascha: Smit 1956-1962, i, 31-60;
invloed op De Konings Jephthah: Asselbergs
1940, 13-17. Algemeen over het toneel van Het
Wit Lavendel: Smits-Veldt 1992a. Over de bijbelse spelen van Het Wit Lavendel: SmitsVeldt 1989c, 498-501; over die van De Koning:
Langvik Johannessen 1963, 39-55. Een vergelijking tussen De Konings Jephthahs ende zijn
eenighe dochters treur-spel en Vondels Jeptha:
Van Leuvensteijn 2005. Over opzet en inhoud
van De Konings Simson: Van Gemert 1999; over
het Brabantse perspectief van Kolms Nederlants treur-spel: Smits-Veldt 1992a, 164-165.
Lyriek: Vondels ontwikkeling tot religieus dichter
Over Vondels lyriek en drama (in biografisch
kader): Molkenboer 1950. Over zijn vroege
lyriek: Vondel 1986, ix-xiv en Spies 1987-1988.
Zijn relatie met Pers: Molkenboer 1941, 34-67;

De Nederduytsche Academie
Over opzet en geschiedenis van Costers Academie: Buitenrust Hettema 1911, Smits-Veldt
1984 en Smits-Veldt 1996c. Het citaat uit het
eerste jaarspel van de Academie (Ghezelschap
der goden, zeer waarschijnlijk van Coster zelf)
in Coster 1883, 558 en Smits-Veldt 1986b, 9.
Over Costers voorrede tot de uitgave van
Bredero’s spelen: Geesink 1971-1972. De visie
van Stuiveling op functie en tekstsamenstelling van Bredero’s ‘Der Musen welkom’ in
Bredero 1986, 58-64; over het laatste onderdeel
daarvan, het pseudosonnet ‘Tot sulcken
grootsheyt sal Amstelredam noch komen’:
Grootes 1994. Sixtinus’ openingsspel voor de
Academie in Sixtinus 1946; over de calvinistische
tendensen erin: Smits-Veldt 1982-1983, 201-203.
Over Sixtinus zelf: De la Fontaine Verwey 1979,
238-241 en Forster 1967a, 144-145.
Politieke en poëticale stellingname
Costers Iphigenia in Coster 1883, 215-294; over
de opzet en strekking ervan: Smits-Veldt
1986b, 305-455. Biestkens als drukker voor de
Nederduytsche Academie: Koopman 1992.
Over Scabaeljes rederijkerswerk: Visser 1988a,
i, 135-192 (inhoud en functie van het Spel des
gheschils: 151-161, 169-192). Over de vertoningen voor Maurits in 1618: Snoep 1975, 36-38;
Smits-Veldt 1984, 61-64 (die van de Academie)
en Smits-Veldt 1989a, 186-187, 192-193 (die van
de Brabantse kamer). Over Rodenburghs poëticale stellingname tegenover die van de Academie: Witstein 1964, 278-181; Abrahamse 1997,
11-15 (met de kritiek van Bredero en Coster op
zijn karaktertekening en taalgebruik). Over het
voorwoord van Costers Isabella: Smits-Veldt
1986a, 238-240.
Vaderlands toneel
Van Hogendorps Truer-spel in Van Hogendorp 1932, 43-175; over de opzet en strekking:
Smits-Veldt 1982-1983; over de opvoering in
Delft: Van Boheemen en Van der Heijden 1982,
130-137. De meest recente editie met inleiding
van Bredero’s Spaanschen Brabander door
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Brabants drama
Over Zacharias Heyns’ Vriendts-spieghel:
Meeus 1990; over zijn Pest-spieghel: Noordegraaf 1993. Heyns als uitgever: Meeus 1995.
Citaat Pascha: r. 1-4. Over de tragikomedies
van Peeter Heyns en de relatie tussen Vondel
en Abraham de Koning: Asselbergs 1940, 12-17.
Over de relatie van het schooldrama en de tragikomedie: Witstein 1969b. Gegevens over het
optreden van Het Wit Lavendel op rederijkersfeesten: Van Boheemen en Van der Heijden
1999a, 298-337, passim. Over de biografie van
De Koning: Dibbets 1968-1969; over aard en
functie van de rei in zijn drama’s: Van Gemert
1990, 197-212. Over het Ghedenck boeck van
J.S.Kolm (handschrift met ongepubliceerd
werk): Smits-Veldt 1991b, 93-102 en Goedings
1998. De kluchten van Van Breughel in:
Van Leuvensteijn 1985 (leven en werk: i, 3-7;
teksten in ii, aant. in iii).

Spies 1991b, 222-224. Over de Hymnus op de
scheepvaart en zijn context: Spies in Vondel
1987, i, 31-141 (vergelijking met de rede van de
Vecht van Hooft: 135-141). Invloed van Du
Bartas op Vondel: Molkenboer 1950, 151-160,
327-349; Spies in Vondel 1987, i, o.a. 87-90.

Grootes in Bredero 1999; over de thematiek
van bedrog en lichtgelovigheid: Van Stipriaan
1996a en Van Stipriaan 1997a; over de functie
van de historische dimensie: Van Stipriaan
1997b; over Hollandse spot met de Brabantse
levenswijze: Briels 1985b.
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Strijd om het toneelpubliek
Een vergelijkende studie van Aretino’s
Hipocrito en Hoofts Schijnheiligh in Grootes
1973 (over Hoofts keuze van dit stuk en het
voorlopig einde van de Nederlandse komedie:
286-294); editie van Bredero’s berijming door
Grootes in Bredero 1979b. Over de behoefte
aan publieksrepertoire van de Academie:
Grootes 1973, 291-292. Spelen bestemd voor
het academietoneel (inclusief de periode na de
overdracht aan het Weeshuis, 1624-1637):
Hummelen 1982, 191-266. Editie van Bredero’s
Lucelle door Zaalberg in Bredero 1972. Editie
van Bredero’s Stommen ridder door Kruyskamp in Bredero 1973b; over de strekking ervan: Witstein 1974. Editie van Bredero’s Het
daget door Damsteegt in Bredero 1976, van
zijn Angeniet door Verkuyl in Bredero 1982.
Hoofts en Costers Isabella in Coster 1883, 295270. Editie van Biestkens’ klucht van Claas
Kloet door Dibbets in Biestkens 1969. Over de
verhouding tussen Garniers Antigone en De
Baudous’ Edipes en Antigone: Gilbert 1991.
Over het spel met illusies in Starters Daraide
en een visie op de relatie tot het tussenspel:
Van Stipriaan 1999, 13-19.
Concurrentie vanuit De Eglentier: Theodore
Rodenburgh
Over Rodenburghs talenkennis: Smits-Veldt
en Abrahamse 1992. Over zijn vertalingen uit
het Italiaans en uit Sidneys poëzie: Abrahamse
en Hoenselaars 1995. Over zijn bronnen:
Abrahamse 1996b. Over zijn poëticale opvattingen en de opzet en strekking van zijn toneelspelen: Abrahamse 1997 (citaat: 144). Over
de bronnen van de teksten in de Eglentiers
poëtens borst-weringh: Witstein 1964. Een vergelijking tussen Rodenburghs Rodomont en
Isabella en Costers Isabella in Smits-Veldt
1986a. Volgens Konst 1993, 182 beoogde
Rodenburgh juist geen emotionele betrokkenheid bij het publiek; over het verschil in functie tussen de emotionele uitbarstingen in
Costers Polyxena en die in Vondels Hierusalem
verwoest: Konst 1993, 182-188.

Het ‘Saligh Roemers huys’
Van Dijck: Hoek 1966, 111-207; Spiegel: G.
Degroote in Spiegel 1956, 9-10; Van Mander:
Schilder-boeck ed. 1618, ‘Levensbericht’, S3ra.
Over de bijeenkomsten bij Roemer: SmitsVeldt 1994 en Schenkeveld-van der Dussen en
De Jeu in Anna Roemersdr. Visscher 1999, inl.;
tekst ‘Tafelrecht’ bij Visscher 1918-1923, i, 44.
Zie ook Smits-Veldt 1994, hoofdstuk 2 en 3.
De Sinnepoppen
Ed. L. Brummel: Visscher 1949. Visscher en
Leiden: zie literatuuropgave bij ‘Waardering
voor Spiegel en Visscher in het Leids academisch milieu’; Brabbelingh: uitvoerige bloemlezing in Visscher 1918-1923. Over de Franse
voorbeelden van een van de dichtwisselingen
tussen Spiegel en Visscher: Foncke 1962. Over
Lof van rethorica: zie literatuuropgave bij
‘“Boertelijck” schrijven: Pieter Roemer Visscher in De Eglentier’. Over Sinnepoppen als
conversatiespel: Becker 1999; volgorde: Van
Vaeck 1984; invloed deviezenliteratuur: Porteman 1992c; winst als thema: Scholz 1990; artefacten en rationalisering van de betekenistoekenning: Scholz 1985; Hollander-emblemen:
Porteman 1996d. Citaat: Visscher 1949, 67.
Over Bellerophon: Van Straten 1983-1984, Van
Selm 1984, Daemen-de Gelder 1999. Bewerkingen door Anna: Anna Roemers Visscher
1881, i, 113-200 (zonder prenten). Reacties:
Anna Roemersdr. Visscher 1999, 30-32.
Vondel-citaat: Vondel 1927-1940, ii, 394. Over
de bewerking: Van Vaeck 2005.
De dochters: dichteressen en muzen
Over Anna als dichteres en haar reputatie:
Schenkeveld-van der Dussen 1981 en 1997;
Lauwerkrans, 150-155 en Anna Roemersdr.
Visscher 1999 (Heinsius: 20-22, 60-66;
Rubens: 103-104; Huygens: 24-26, 94-95). De
gravure: McGrath 1984, 82 (afb.). Over de
nieuw opgedoken oudste druk van de bundel
van De Montenay: Adams 2000. Anna’s vertaling: Anna Roemers Visscher 1881, i, 11-112
met Franse brontekst maar zonder prenten;
zie voorts ook Margolin 1987, Anna Roemersdr.
Visscher 1999, 53-59 (citaat: 54; brief aan
Gruterus: 58-59). Over Tesselschade Roemers
voor 1620: Smits-Veldt 1994 (Bredero: 35-36).
Citaat: Bredero 1975, 302.

Schrijven in opdracht
Gevallen van beloning van auteurs: Spies
1991b (de relatie tussen Cornelis Taemsz. en
Cornelis Claesz.: 214-217).

Drempeldichten
Over Jacob van Dijck als mecenas: Hoek 1966.
Drempeldichten bij Storms vertaling van
Lucanus’ Pharsalia: Van Duinkerken 1948,
Crum 1979-1980 (de functie ervan: 355).
Noordelijke rederijkers buiten Amsterdam
Een schat aan feitelijke gegevens over de
Hollandse rederijkerskamers, bijdragen aan
wedstrijden, titels van bundels e.d. in Van
Boheemen en Van der Heijden 1999a (wedstrijden na 1600: 292 e.v.). Opvoeringen in
Arnemuiden: Meertens 1943, 105-106. De (berijmde) tekst van het Goudse reglement in
Van Boheemen en Van der Heijden 1999b, 280285; het besluit tot kamerhervorming in
Vlaardingen: idem, 800-801.
Haarlem en Leiden: vernieuwing en traditie
in Den Nederduytschen Helicon (1610)
Over Den Nederduytschen Helicon: Grootes

Rederijkerswedstrijden
Over de opzet van de Noordelijke rederijkerswedstrijden en een inhoudelijk overzicht ervan: Van Dixhoorn 2004a, 344-392. Hiervoor
ook: Van Boheemen en Van der Heyden 1999a,
205-209 (de programma-indeling) en 292 e.v.
(over de wedstrijden na 1600). Over de beeldtaal in de zinnespelen in Haarlem 1606:
Ramakers 1998. Over de literaire bijdragen aan
het Vlaardingse feest: de inleiding tot Van de
Wael 1967, maar vooral de substantiële studies
van o.a. Ramakers, Van Dixhoorn, Spaans en
Veldhorst in Ramakers e.a. (red.) 2006.
Het doordringen van nieuwe poëticale normen
Over het doordringen van nieuwe poëticale
normen in de wedstrijdteksten van deze
periode: Smits-Veldt 2001. Over de Kethelse
kamer: Moser 1997 (Schouts poging om zijn
kamer af te zetten tegen onwetende boeren:
222-224.) Over kritiek op de rederijkers:
Grootes 1992, 53-55; de verwijzing naar ‘Retorickers, wijven-smijters’ enz. (door de factor
van De Wijngaertrancken in 1613): Smits-Veldt
2001, 235. Een positieve herwaardering van de
rederijkers in zowel literair als sociaal opzicht,
toegespitst op het Vlaardingse feest: Van Dixhoorn 2006 en Ramakers 2006. De literaire
opvattingen van Van de Wael c.s.: Ramakers
2006, 69-74. Scriverius’ aanval op de rederijkers
in Heinsius 1965, 87 en Heinsius 1983, 14-15;
analyse hiervan door Tuynman 1977, 13-20. De
tekst van Van de Waels welkomstspel in Van
de Wael 1967 (citaat r. 133-144; de repliek tegen
Scriverius r. 175-190). Vorm en inhoud van de
spelen in Vlaerdings redenrijck-bergh:
Ramakers 2006. Van Hogendorps spel over
Xerxes in Van Hogendorp 1932, 4-36; over de
ontleningen aan o.a. Hoofts Geeraerdt van
Velsen: Smits-Veldt 2001, 241-242. Over Van
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Broodschrijvers
Schrijven in opdracht: Verkruijsse 1991 (opdrachten aan de Staten van Holland en WestFriesland en aan stadsbesturen: 237-242);
Kuitert 2003. Viverius als broodschrijver:
Spies 1991b, 217-222. Over uitgaven van Guicciardini’s beschrijving der Nederlanden: De la
Fontaine Verwey 1980, 9-31. Over Telle, o.m.
als dichter in dienst van uitgevers: De la
Fontaine Verwey 1979, 55-86 (citaat: 58); als
drempeldichter: o.a. Smit 1975, 340-341; SmitsVeldt 1982-1983, 200; Visser 1988a, i, 150-151; ii,
34-37; opname van verzen van hem in Van der
Plasses almanak: Salman 1999, 155. Lof op
Bredero als berijmer van passages uit de
Histoires tragiques: Verkruijsse 2004. Het toenemend aantal gelegenheidsgedichten is op te
maken uit Bouman 1982. Barlaeus en Starter
als broodschrijvers: Spies 1991b, 211-212.
Beloningen door Frederik Hendrik: Keblusek
1997, 181-189. Beloningen voor Starters rijmprenten: Kleerkooper 1903. Het contract met
afnemers: Brouwer 1940, 43. Voor Starters
bruiloftsgedichten: Starter 1966; over Starters
‘zoetvloeiendheid’: Jansen 1998.

1991; Vermeer 1993 en samenvattend Thijs
2004 (met een andere visie op de ordening van
de bundel: 86-88). Over Celosse: Mak 1957,
211-258 (over het ‘Vreught-eyndich spel’ 211220). Editie: Nederduytschen Helicon 1997 met
niet elders gepubliceerde artikelen van Bostoen
en Spies, over resp. de medewerkers aan de
bundel en de poëticale opvattingen die eruit
spreken. Over de gerichtheid op zuiver taalgebruik in de bundel: Dibbets 2001. Over Jasper
Bernaerds: Thijs 1998-1999a, en over de huwelijkslof: Thijs 1998-1999b.

der Eembds rol in de kamer: Van Dixhoorn
2004a, 292-293. Over Cornelis Fransz., de
drukker van de Vlaardingse wedstrijdbijdragen: Verkruijsse 2006; zijn opdracht tot
Vlaerdings redenrijck-bergh: Ramakers 2006,
69. Over de literaire carrière van Van de Wael:
Van Dixhoorn 2006, 27-28. Over die van
Dingman Beens: Bostoen 1981. Celosse: Mak
1957, 211-258.
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Bijdragen aan actuele religieuze en politieke
discussies in enkele wedstrijden
Titels, vragen en namen van contribuanten
aan de wedstrijden van 1613 in Van Boheemen
en Van der Heijden 1999a, 307-315. Over de
theologiserende antwoorden in de wedstrijden van 1613: Visser 1988a, i, 147-148; ii, 73
(noten 56-60); Koppenol 2004, 98-99. Over
die in Amsterdam: Keersmaekers 1952b, 7; de
tekst van het referein van de Antwerpse particulier in idem, 11-12. Over de bijdragen van de
Leidse Vlaamse kamer aan de drie wedstrijden: Mak 1957, 229-231. Over politiek-religieuze opstellingen in 1613, 1615 en 1616: Spies 2002
(de politieke implicatie van het spel van de
Gorinchemse kamer in 1616: 75-76.) Over de
politiek-religieuze opstellingen in de Vlaardingse spelen van 1616: Ramakers 2006 (het
spel van de Schiedamse Vygheboom: 120-123;
dat van de Gorinchemse kamer: 100-102) en
Spaans 2006 (het Gorinchemse spel: 162-163;
het Schiedamse: 164). Een overzicht van rederijkersprijsvragen en maatschappelijke discussies: Van Dixhoorn 2004a, 365-387.
Antwerpen, ‘de zon aan de Nederlandse
hemel’?
Scribani: Brouwers 1961, hoofdstuk 10 en 17.
Het overzicht van de Antwerpse toestand en
de kwantitatieve gegevens steunen op Thijs
1990. Beregeling drukpers: Van Dievoet 1980.
Een elite in het spoor van Lipsius
Zie hierover vooral Morford 1991.
De emblemataboeken van Otto van Veen
Over Van Veens loopbaan: Vaenius 1996.
Edities van de Horatiana 1607 door D.
Tschizewsky (Vaenius 1972) en 1612 door
S. Orgel (Vaenius 1979). De strekking van de
bundel behandelt Gerards-Nelissen 1971. Over
de toeschrijving van de Nederlandse epigram-

men aan Bredero: Stuiveling in Bredero 1986,
235-279; aan Vaenius: Porteman 1975. Editie
van Amorum emblemata door K. Porteman:
Vaenius 1996. Benedetti: Montone 2003. Over
de medewerking van Verstegen en de strekking van deze bundel: Vaenius 1996, inl. Over
Amoris divini emblemata: Buschhoff 1999.
Voor de bijdrage van Ledesma: Selig 1953.
Lipsius en de Nederlandsschrijvende dichters
Vrancx als ‘romanist’: Keersmaekers 1982, 165166. Over Poëma vanden mensch: Keersmaekers 1957a, 200-226. Voor Sweertius, zie
Waterschoot 1992d; over de huwelijkspoëzie van
Ysermans: Porteman 1988, 118-119.
De rederijkers
Keersmaekers 1952, Meeus 2003a, Van Bruaene
2003; wedstrijden in het Noorden: Keersmaekers 1952b en Spies 2002.
Het toneel
Meeus 2003a; over Van Nieuwelandt: Keersmaekers 1957a en Van Gemert 1990 (reien);
over dans en ballet in het Brabants en Vlaams
theater: De Cooman 2000. Over Van Nieuwelandts Bacchuslied: De Cooman, Meeus en De
Wilde 2004, 42-43. Caudron: Keersmaekers
1957b geeft een editie van Nabugodonosor.
Asselbergs 1967, 151-158 heeft het stuk als debuut onderkend. Datering: Van der Heyden
1962. Over Ysermans’ spelen: Keersmaekers
1952 en 1957a. Rodenburgh: Abrahamse 1997,
174; Vrancx: Keersmaekers 1982; Siceram: Smit
1975, 530-540 en Hermans 1996, inl. en 82-83.
Over de inlassing van Kyds stuk en de betekenis
daarvan, zie Smit en vooral Plard 1968, 639-643.
Over Aretino in Antwerpen: Thijs 1990, 105-106
en Put-Harline 2002, 215-216; optredens van
commedia dell’arte-groepen: Erenstein 1981.
De lyriek
Ysermans: Keersmaekers 1952, 1957a, 1991; vertrouwdheid met Hooft: De Jans 1929, 156-157.
Heemssen: zie ‘Geestdrift voor de “nieuwe
konste”’. De eerste profane titel is Brabants
nachtegaelken, waarvoor de weduwe Mommaers uit Brussel in 1636 de toelating tot drukken kreeg, vgl. Keersmaekers 1983b, 147.
Een Schadt-kiste der philosophen ende poeten
Over de Mechelse wedstrijd: Van Vaeck 1992
met uitvoerige literatuurverwijzingen en de

definitie van het blazoen. Willem de Gortter:
Van Caudenberg 1968 en Van Autenboer 1968.
Over de relatie Iaye-Verstegen: Arblaster 2004,
54. Lipsius’ college voor de aartshertogen: Van
Houdt 1998.

Letterkunde in dienst van de contrareformatie

Richard Verstegen: schrijven voor een nieuw
vaderland
Algemeen: Rombauts 1933, Buitendijk 1942,
155-228, Buitendijk 1953a en b, Petty 1963 en nu
vooral Arblaster 2004 met nieuwe gegevens
over Verstegens relatie met Sueryo, Cobergher
en Verhoeven. Het citaat over de arminianen:
Characteren (1622), nr. 44. Over Puteanus en
de lach: Verberckmoes 2000. Over Verhoeven
als ‘gazettier’: Van Damme 1998. Over anekdote- en moppenverzamelingen: Verberckmoes
1998 (Verstegen: 209-210). Lach en pastoraal:
Verberckmoes 1986.

Boeken met vele gezichten
Voor de Antwerpse boekillustratie in deze periode: Imhof 1996 en Insolera-Salviucci 1996.
Jezuïeten: Dekoninck 2005. Over David: bb, ii,
69-95 en Andriessen 1964. Over zijn multifunctionele embleemboeken: Waterschoot
1996a, Porteman 1998a (o.m. over Lot van wiisheyd), Waterschoot 1999b, Lieb 1999. Over
steekboekjes: Van Vaeck 1993b.

Algemeen: Buitendijk 1942, Rombauts 1945,
Axters 1960 en Thijs 1990, hoofdstuk vi.

Een belangrijke inaugurale rede
Over Puteanus en het Nederlands: Puteanus
1999, inleiding door H. Dehennin, en Waterschoot 2000. Zevecote in Leuven: IJsewijn
1973, 258-259.

Herleving van het liedgenre
Over N. Janssens: Cartens 1958, Demarré 1962,
38-58. Spoelbergh: Van Heel 1950, Somers
1954, Demarré 1962, 59-73. De Leuvense liedboeken: Demarré 1962, 241-256.

De weerliicke liefden tot Roose-mond (1613)
Editie door O. Dambre (De Harduwijn 1972)
met substantiële inleiding, die Dambre 1926
op menig punt aanvult en corrigeert. Zie ook
Waterschoot in nlg 1998, 155-157. Cyclische
bouw: Ostendorf 1957. Over De Harduwijns
vers: De Schutter 1968. Over De Harduwijn/
Puteanus: Waterschoot 2000.

Het Prieel der gheestelijcke melodie
Buitendijk 1942, 258-266, Rombauts 1944b en
1952, 410-412, Demarré 1962, 86-162 met onder
meer een onderzoek over de invloed van de
bundel.

Geestdrift voor de ‘nieuwe konste’
Over Heemssen: Van Eck 1928 (bronnen),
Keersmaekers 1972 (biografie) en Keersmaekers 1974 (Heemssen als petrarkist). Over
het later werk (vertalingen): Keersmaekers
1975a (versvertaling van Bonaventura’s
Philomela, 1621) en Keersmaekers 1981b (Het
bester der landt-lieden). Citaten: Nederduytsche poëmata 62 (‘Tot den Leser’) en 110
(slotgedicht). Over Ymmeloot: Diegerick
1966, 84-85 en Dambre 1928 (verstheorieën).
Voor Van der Elst, zie Dambre 1926, 140-141,
Baekelmans 1932, Keermaekers 1957a, 73-74,
en Rombauts 1962, 43-45.

Een standaardbundel?
Over Theodotus: Demarré 1962, 149-156 en
De Cooman, Meeus en De Wilde 2004, 8-9.
Makeblijde: Loosen 1964.
De Goddelicke lof-sanghen (Gent 1620)
Editie door O. Dambre: De Harduyn 1933 en
De Harduwijn 1974. Deze laatste uitgave is een
bloemlezing in een ‘psychologiserende’ volgorde. Voorts: Dambre 1926, Buitendijk 1942,
229-236 en Rombauts 1944b (vergelijking met
Het prieel). Over het gedicht ‘Schoon boven
alle schone’ als Mariaklacht: De Vries 1965.
Uitgave van Den val ende op-stand door O.
Dambre: De Harduyn 1928. Voor Van Haeften,
zie Demarré 1962, 226-240 en Verleyen 1983
(biografie).
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Justus de Harduwijn en de nieuwe generatie
renaissancisten

Geestelijke liedboeken
Dit verre van exhaustieve overzicht steunt op
Buitendijk 1942, hoofdstuk ix, Rombauts 1952,
408-413 en vooral Demarré 1962 en Huybens
2004. Voorts: Porteman 1997a en Van Leeuwen
2001b.
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Spektakels
Over de Antwerpse jezuïetenfeesten van 1622:
Porteman 2002a; het jezuïetentoneel: Van den
Boogerd 1961, McCabe 1983, Van Eemeren
1991, Porteman 1996a. Over de vaderlandse
strekking: Andriessen 1957, 192-228. De emblematatentoonstellingen (Brussel en
Kortrijk) behandelt Porteman 1996e. Voor het
meisjestoneel in het Nederlands: Porteman
2003a.
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Voor de literaire ontwikkelingen tijdens deze
periode in het Noorden: Frijhoff en Spies 1999,
m.n. 537-559.

Jacob Cats, de voorman
Ten Berge 1979. Over de geciteerde brieven aan
Huygens: Strengholt 1998, 123-130 en Cats 1996,
ii, 10-11; aldaar ook over de Blaeu-uitgaven.

De ‘Sinne-cunst’ van Adriaen van de Venne
Van Vaeck 1989. Over ‘Mey-klacht’: Porteman
1983-1985; homonymie: Van Vaeck 1988; grisailles: Plokker 1984 en Van Vaeck 2001.

De Silenus Alcibiadis sive Proteus (Middelburg 1618)
Uitgave met uitvoerige inleiding en commentaren door Luijten: Cats 1996. Zie ook Porteman 1995b en Luijten 1995. Cats en Anna
Roemers: Schenkeveld-van der Dussen en De
Jeu in Anna Roemersdr. Visscher 1996, 23-24,
92-93; aldaar ook de uitspraken van Heinsius
en Vondel: 20, 27. Citaten uit opdracht Lucelle:
Bredero 1972, 58 (r. 26) en 59 (r. 52).

Johan de Brune de oude
Meertens 1943, 306-315; Von Winning 1979,
Verkruijsse 1988 (bibl.) en 1990. Facsimileeditie van Emblemata door P.J. Meertens: De
Brune 1970. Verkruijsse 1990 bevat o.m. opstellen over De Brune als piëtist (W.J. op ’t
Hof), als essayist (K. Porteman), als spreekwoordencommentator (P. Koning) en over De
Brunes stijl (J. Jansen) en taalopvattingen
(M.J. van der Wal). Over De Brune en Scaliger:
Koning 2001. Over het geringe succes van de
bundel en het vrij elitaire karakter ervan: Van
der Weij 2003.

De letteren in Zeeland

Moraal rond seks en huwelijk
Ten Berge 1979, 52-68; over spot met Self-stryt:
idem, 62-63 en Porteman 1986a, 311-314;
Houwelick: Ten Berge 1979, 77-96; over deze
laatste bundel ook: Sneller en Thijs in Cats
1993 en vanuit genderperspectief Sneller 1996,
96-103. Citaten uit de ed. Schipper 1658,
‘Vrouwe’, p. 135, 78 en 122. Oplagen en verspreiding: Van Selm 1987. Erasmiaanse inspiratie: Boekema-Sciarone 1978.
De Middelburgse lauwerhof
Zie Van Vaeck 1989 (met afbeelding van de
lauwerhof-prent) en 1992b, De la Fontaine
Verwey 1976, 66-69, Van Roosmalen-Mann
1978.
De Zeeusche Nachtegael (1623)
Facsimile door P.J. Meertens en P.J. Verkruijsse: Zeeusche nachtegael 1982; Meertens 1943,
217-239, Van Vaeck 1992b, 89-90. Over mede-

Adriaen Hoffer
Meertens 1943, 326-334 en vooral Op ’t Hof e.a.
1993; zie ook Grootes 1995, 361-362. Over Teellincks Balsem Gileads: Meertens 1943, 174-176
en Op ’t Hof 1985. De Brune en Teellinck: Op ’t
Hof 1995.
Adriaen Valerius
Editie door P.J. Meertens, N.B. Tenhaeff,
A. Komter-Kuiper: Valerius 1942. Verband met
geuzenliedboeken, Bor: Grijp 1994. Over
Spiegel der jeught: Van Toorn e.a. 1989, 127-130.
Rederijkers
Meertens 1943, 71-130; over de Vlissingse wedstrijd (ten onrechte ‘landjuweel’ genoemd)
93-95; verder vooral Spies 1999c. Over Van
Cannenburgh: Van Dixhoorn 2004a, 419-420.
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Zie vooral Meertens 1943 en Strengholt 1998,
15-28. Universitairen en literatuur: Grootes
1995a, 361.

werking Anna Roemers: Schenkeveld-van der
Dussen en De Jeu in Anna Roemersdr. Visscher
1999, 32-34, 120-132. Over Coomans: Schenkeveld-van der Dussen in Lauwerkrans, 156-159.
Van Beaumont: Meertens 1943, 299-306.
Coomans’ bewering dat Zeeland van Heinsius
werd beroofd, slaat op diens knapentijd in
Vlissingen, waar hij op de Latijnse school zat.
Herdrukken: Van Vaeck 1986a.

Sociale heterogeniteit: idem, 180-182; Bollaert/
De Swaeff: 282-286. Claerbout: Meertens 1943,
95, 144, n. 175. Over Cornelis Udemans en Hall:
Porteman 1994d; gelegenheidsmeditaties:
Porteman 1992d.
‘Particuliere’ dichters
Over Hondius: De Vries 1998, 73-130. Citaat uit
Houwelick: ed. Schipper 1658, ‘Moeder’, p. 161.
Liens: Meertens 1943: 354-364 (citaat uit Kleyne
werelt, p. 20: 363).
Constantijn Huygens
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Biografieën van Huygens: J. Smit 1980 (met
kanttekeningen in Kamphuis 1981); Strengholt
1987b, Hofman 1983. Algemeen over zijn dichterschap: Strengholt 1976b, Strengholt 1977a.
Huygens als kosmopoliet: Bots 1987. Zijn
Latijnse poëzie: Akkerman 1987; zijn scholing
daarin: Ter Meer 1996a en Ter Meer 1998. Zijn
Franse poëzie: Van Seggelen 1987. Huygens’
poëticale opvattingen: Buitenhof 1923; Van
Strien in Huygens 1990, 9-34; ook Strengholt
1976b, 168-169; Van Strien 1987; Schenkeveldvan der Dussen 1988a, 16-22 (zijn ‘duisterheid’
en ideaal van ‘Voet-maet, Rijm en Reden’);
Jansen 1995a, i, 107-120 (zijn bondigheid).
Editie: Huygens 1892-1899 (i, 312-313: het geciteerde lofdicht van Cats). Bloemlezingen:
Zwaan 1979 (waarin enkele gedichtjes over het
dichten) en Huygens 1976b. Alle gedichten
1614-1625 in de standaardeditie van Leerintveld in Huygens 2001 (elk met eigen inleiding
en opgave van alle secundaire literatuur).
Huygens, de nieuwe zwaan
Voor de ontstaansgeschiedenis en strekking
van alle in ‘Huygens, de nieuwe zwaan’ en
‘Otia’ genoemde gedichten: Leerintveld in
Huygens 2001. Huygens’ relatie met Cats in
1619-1621: Strengholt 1984. Over Van Heemskercks ’t Geneuchelijcke paedtje: Beening 1963,
198-201. Eerste strofe van Voor-hout volgens de
tekst in de Otia (volgens de varianten in de
editie Huygens 2001, ii, 255-256); tweede citaat: r. 413-416. Over Huygens’ literaire opvattingen en werkwijze in Voor-hout en Costelick
mal: J. Smit 1966, 22-116; aparte editie door
Strengholt: Huygens 1978. Huygens’ oordeel
over de klassieke literatuur: Huygens 1987, 40.
Over ‘Doris oft Herder-clachte’: Leerintveld
1987b. Editie van de gedichten in dialect:

Zwaan in Huygens 1984a (recensie in De Vries
1985). Huygens’ rijmbrief aan de Bredase kamer:
Bostoen in Van Deursen e.a. 1987. De ontmoeting van Huygens met Anna Roemers: Leerintveld 1997a, 45-47; haar relatie met Huygens:
Schenkeveld-van der Dussen en De Jeu in
Visscher 1999, 24-26. Huygens’ eerste gedicht
voor Hooft en de dochters van Visscher o.a. in
Zwaan 1979, 15-19. Over de ‘schoncken’-sonnetten: Damsteegt 1980. De poëticale opvattingen van Hooft en Huygens hierin en in de
Arion-dichtwisseling: Spies 1981 (citaat: 104);
een weerlegging van de in 109-113 gegeven
(politieke) interpretatie in Ter Meer 1987.
Hooft en Huygens in 1620-1625: Leerintveld
1997b. Huygens’ zelfreflectie in ‘D’uytlandighe
herder’: Vermeer 1982b, 85-90 (tegenover
J. Smit 1966, 117-155), ook Van der Heide 1987.
Otia
De voorbereidingen voor de uitgave van de
Otia in Strengholt 1987a en m.n. Leerintveld
in Huygens 2001. Huygens’ discussie met
Hooft over het metrum in Hooft 1976-1979, i,
bijlage 209; Kossmann 1922, 119-120. De ontstaansgeschiedenis van de Characteres:
Strengholt 1982; ‘Een allgemeen Poeet’: SmitsVeldt in Van Deursen e.a. 1987; editie van enkele van zijn Characteres: Huygens 1976. Over
de Stemmen: Strengholt 1989; editie door De
Kruyter: Huygens 1981. Het fonds van Meuris:
Leerintveld 1992. De opdrachten en drempeldichten voor de Otia in Huygens 1892-1899, ii,
322-338. Over de opdrachten aan Heinsius en
de lezer: Schenkeveld-van der Dussen 1987a;
over de achtergrond van een aantal drempeldichten: Hellinga en Tuynman 1971.
In het spoor van Huygens
Citaat uit Westerbaens Nood-saeckelick mal
in Westerbaen 1624, *4r. Over Westerbaens
Minnedichten: Worp 1886a, 170-174, 183 en
Koppenol in Westerbaen 2001, 114-115. De
functie van ovidiaanse raadgevingen inzake de
liefde in milieus van de gegoede jeugd: Kolfin
2002, 174-177. Haagse lindenlof in Van de
Vennes Sinne-vonck: Van Vaeck 1986b, 15-19.
Navolging door de twee Utrechtse dichters:
Van Es in Van Es en Rombauts 1952, 151-153.
Editie van Tengnagels Amsterdamsche lindebladen door Oversteegen in Tengnagel 1969,
205-275. Navolging door Martinius: BrinkHendriks 1993; door Vollenhove: Strengholt

1976b, 141-162. Over Jonctys: Van Es in Van Es
en Rombauts 1952, 109-115 en Frijhoff e.a.
(red.) 1998, 353. Over zijn Hedens-daegse
Venus en Minerva: Minderaa 1964b. Over Jan
van der Veens oeuvre: Smit 1958; de opzet van
zijn emblemata: Grootes 1999b. Over Quintijn: Minderaa 1962, Keblusek 1997, 223-232;
de uitgave van zijn Hollandsche-Liis: Kolfin
2001.

wijck: Van Gemert 1992, vooral 170. Aspasia:
Schenkeveld-van der Dussen 1978 met afwijzing van een interpretatie van het spel als antipastorale satire. Zie ook Smits-Veldt en
Luijten 1993, 73 en Sneller 1996, 178-222. Over
Doot-kiste: Porteman 1992d, 70-71 en Porteman 1994d. De ontleningen aan Puget de la
Serre bij Porteman 1986c met afb. Over Lydius
en de Faces augustae: Smilde 1938, 283-284.
Citaat: ed. Schipper 1658, p. 5.

Nieuw werk van Cats
Cats in Dordrecht: Smilde 1938, Asselbergs
1962, Ten Berge 1979, 97-129.

Twee opmerkelijke bundels
Voor een genderinterpretatie van de toop van
het papieren kind: Sneller 1996, 158-162. Het
citaat in ed. Schipper 1658, *5v. Over Spiegel:
Smilde 1938, 138-183 en Porteman 1995b (satirisch-komische trekken). Over Trou-ringh en
de Latijnse vertaling handelt zeer uitvoerig
Smilde 1938, 199-286 (het gedicht van de jonge
Schurman: Van Beek 2004, 27). Bloemlezing
door J. Koppenol: Cats 2003. Meer in het bijzonder over de genese van de Latijnse versie:
Van der Horst 1978. Citaat uit de ‘Voor-reden’
naar ed. Schipper 1658, slot. Een genderinterpretatie van enkele verhalen biedt Sneller
1996, 168-204. Over Elisabeth van Bohemen en
Descartes’ Les passions de l’âme: Descartes
1970, inl. Over Krul: Smilde 1938, 289-290 en in
dit hoofdstuk ‘Het toneel van Jan Harmens
Krul’; over De Vries: Baggerman 1993, vooral
73-76. De suggesties over het verband tussen
Trou-ringh en de opbloei van de roman zijn
ontleend aan Spies 1999c, 2.
Onder het juk van het ambt
Over het pamflet van Burchoorn en Cats’
reactie: Meijer Drees en Stronks 2002, 27-30,
121-123. Schipper citeert de cijfers in het voorbericht van Alle de wercken. Cats-Van Bever-

De Hollandse literaire elite
De opdracht van Krul (in ‘Aen de Amsteldamsche Jonck-vrouwen’ voor zijn bundel
Vermakelijcke uyren, 1628): Wijngaards 1964,
12 en 50. Over de zgn. Muiderkring: Strengholt
1986b. Standaardedities: Huygens 1892-1899;
Vondel 1927-1939 en Vondel 1986; Hooft 18991900, Hooft 1972c en (alleen de lyriek) Hooft
1994; Tesselschade Roemers: Roemers 1994.
Briefwisselingen: Hooft 1976-1979; Huygens
1911-1917; Vondel (ook over de dichter): Sterck
1935; Tesselschade Roemers (ook over haar):
Worp 1918. Onmisbare biografieën: Van Tricht
1980 (Hooft) en Smit 1980 (Huygens). Over
Vondel: Brandt 1932b en Melles 1957; over Tesselschade Roemers: Smits-Veldt 1994. Biblio-
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De Zeeuwse boeken herwerkt
De drukstrategie van Proteus 1627 behandelt
Luijten in zijn editie: Cats 1996, ii, 12-13. Over
de Emblemata moralia: Smilde 1938, 128-134,
Ten Berge 1979, hoofdstuk 4; over Cats’ publiek: Jansen 1999. Voor de herderszangen:
Smits-Veldt en Luijten 1993, 67-68. Klagende
maeghden: Smilde 1938, 184-198 en Ten Berge
1979, 114-116.

Receptie
De mededeling van Lescailje staat in zijn
‘Danck-offer’ in het voorwerk van Alle de
wercken van Cats. Barlaeus over zijn vrouw:
Smilde 1938, 260-261. Pers’ en Kruls reacties op
Cats: Smilde 1938, 289-290. Cats en het Zuiden:
Rombauts 1960 en 1962 en Sneller 1996, 153.
Over de woorden van aartsbisschop Boonen:
Rombauts 1946, 1176-1178, Melles 1957, 116-117.
Het citaat van Ysermans: Porteman 1988, 18.
Obscuritas: Schenkeveld-van der Dussen
2002, 153-173. Citaat Revius: Revius 1976, ii, 63.
Barlaeus’ reactie: Smilde 1938, 260, die spreekt
van strijkages. Barlaeus’ lof op Huygens is te
vinden in het voorwoord van de Momenta
desultoria (1644), vgl. Schenkeveld-van der
Dussen 2002a, 164. Cats’ Huygens-commentaar is integraal afgedrukt en geïnterpreteerd
in Strengholt 1998, 159-191. Over de catsiaanse
kenmerken van Zevecotes Sinnebeelden:
Porteman 2000a. Een uitvoerige behandeling
van Van Engelens vertaling en de Cats-inlassing is te vinden in Verkuyl 1971, 340-379;
voorts over Van Engelen: Smit 1975, 612-613.

grafieën: Unger 1888 (Vondel), Leendertz 1931
(Hooft), bb 1964-1975, iii, 544-578 (Huygens).
Vondel in het milieu van Hooft
Vondels al dan niet partij kiezen in Op de
jonghste Hollantsche transformatie: Wijngaards 1966. Vondel in de periode 1620-1630:
Vondel 1986, xiv-xxiv. Het lof der zee-vaert:
inleiding en commentaar van Spies in Vondel
1987. Citaat uit Vondels ‘Vechtzangk’: Vondel
1927-1940, ii, 456.
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Vondels maatschappijkritiek
Hendrik iv als exemplarisch vorst in Henrik
de Gróte: Duits 1996a en Duits 1997c. Vondel
als hekelaar: Bostoen 1987c; zijn hekeldichten
tegen ds. Smout: Bostoen 1989b. Datering van
Roskam: Geyl 1939 en Bot 1979. De brieven van
Hooft in Hooft 1976-1979, i, nr. 362, 364; ii,
435; i, 354. Hoofts oordeel over de Harpoen:
Strengholt 1978, 230-232.
Vondel en Hooft: dichterlijke zelfprofilering
in gedichten voor Frederik Hendrik
Vondel en Frederik Hendrik: Duits 1990, 165182. Vondels Verovering van Grol: Smit 1975,
364-385 en Spies 1977-1978, 562-578 (in reactie
op Smit beschouwd in de epische traditie).
Over de dichtwisseling van Hooft en Huygens
om Groenlo: Van Tricht 1963. Vondel als gelegenheidsdichter: Schenkeveld-van der Dussen
1984; Vondels dichtbrief over Hoofts executie:
Schenkeveld-van der Dussen 1991; een andere
interpretatie in Zieleman 1994. Over de bundel
Lof-dichten na de verovering van ’s-Hertogenbosch: Van Strien 2002. Hoofts sterke betrokkenheid bij politieke en maatschappelijke
ontwikkelingen: Tuynman 1997. Hollandsche
groet: de opzet van het gedicht in Spies 19771978, 579-583; het oordeel van Hooft en Barlaeus: Veenstra 1970, van Barlaeus: Strengholt
1978, 232-234; hun motivatie: Van Strien 2002,
103-117 (deels in reactie op Spies). Huygens’
oordeel in Hooft 1976-1979, i, nr. 348; dat van
Barlaeus in idem, nr. 349 (Vondels vertaling in
idem, Bijlage 349). Vondels Vredewensch:
Smits-Veldt 1977-1978 en (in reactie daarop)
Rens 1979. Citaat uit Klaghte der Prinsesse van
Oranjen: Hooft 1994, i, 473. De bronnen van
Hoofts Klaghte: Ter Meer 1987b; navolgingen
van en reacties op Barlaeus’ Epistola: Gielen
1936, 50 en vooral Van Marion 2005, 161-197.
Van de Veldes Antwoordt [...] over den zend-

brief werd gepubliceerd achter diens Bazuyne
over Heynderick Frederick (1630). Grotius’
Klaghte der Vrouwe van Mechelen in de herspelde bloemlezing door Bloemendal en Nellen:
Grotius 2002, 16-19.
Kwesties van smaak
Over het plezier in literaire vondsten: Hellinga
1967. Barlaeus’ oordeel over ‘duistere poëzie’:
Schenkeveld-van der Dussen 1988a, 13-14.
Huygens en Marino: Verkuyl 1963. Huygens’
vertalingen van Donne: Van Dorsten 1960,
Daley 1990. Bekendheid en waardering van
Donne in deze periode: Strengholt 1985b; met
een overzicht van visies op de relatie tussen de
poëzie van Donne en Huygens: Streekstra 1994,
hoofdstuk 2. Huygens’ troostgedicht voor
Tesselschade Roemers o.a. in Zwaans bloemlezing in Huygens 1979, 31-32; over het gedicht:
Witstein 1969a, 226-237. Huygens over haar
stijl in een brief aan Barlaeus: Worp 1918, 298.
Tesselschade Roemers’ troostsonnet voor
Huygens: Blok 1976, 144-146. Editie van Daghwerck door Zwaan: Huygens 1973; het commentaar bij r. 1335-1344 (het citaat): 257-258,
en Van Strien in Huygens 1990, 32-34. Over de
reacties op Dagh-werck: Huygens 1973, 3-10,
42-62; Schenkeveld-van der Dussen 1988a, 1920. Huygens over Vondels vertaling van zijn
rouwdicht: Damsteegt 1987. Hoofts metrische
aanpassingen in zijn Gedichten: Van Tricht
1980, 165-166. Over Hoofts opvattingen over
het noodlot: Konst 2003b, 91-119. Over zijn
Danckbaer genoegen: Veenstra 1968, 105-208.
De veranderende visie op contrafactliederen:
Spies 1987, 99-105.
Huygens voor eigen kring
Editie van Huygens’ gedichten: Huygens 18921899. De imitatio van Petrarca in ‘Cupio dissolvi. Op de dood van Sterre’: Witstein 1973.
Edities van Heilighe daghen: Zwaan in
Huygens 1968 en Strengholt in Huygens 1974
(citaat: 43); van Ooghen-troost: Zwaan in
Huygens 1984c. De Faces augustae: Worp
1886b; Barlaeus over Tesselschade Roemers:
Sterck 1928a, 30-39 en Van Gool 1949; over de
mythevorming om haar: Smits-Veldt 1994,
109-112; De Brune over haar: De Brune 1644,
247-250. De dood van Barlaeus: Blok 1976, 155184. Van Haps’ vredesspel: Koster 1979, 10-16;
Spies 1999c, 1-5.

Literatuur in Amsterdam
Amsterdam als culturele hoofdstad: Spies
2004.
Van kamers naar Schouwburg
Geschiedenis van het Amsterdamse toneel:
Worp en Sterck 1920. Geschiedenis van het
Nederlandse drama: Worp 1904-1908; van het
renaissancetoneel: Smits-Veldt 1991a. Repertorium van de ‘ernstige’ spelen in Meeus 1983.

De Academie
Organisatie en repertoire van Het Wit
Lavendel op het toneel van de Academie:
Hummelen 1982, 68-79, 191-266. Repertoire
van Academie en Schouwburg: Oey-de Vita en
Geesink 1983. Biron: Smits-Veldt 1989a, 195196. Victorinus: Wijnman 1959. Sixtinus’
Geraert van Velsen lyende: Noak 2002a, 127144. Huygens’ reactie op Vondels welkomstdicht: Damsteegt 1987, 237. Citaat: Huygens
1892-1899, ii, 170. Kallefs-val en Coster:
Kleerkooper 1899. De prijsvraag: Kleerkooper
1902. Hekeldichten tegen Vondel en Coster ca.
1630: Smits-Veldt 1986b, 333-340.
De Schouwburg van Jacob van Campen
Citaat uit Vondels ‘Op den nieuwen Schouwburgh’ in Vondel 1994, 34. Geschiedenis van de
Schouwburg: Worp en Sterck 1920; Albach
1977. De vele dramavormen in deze periode:
Van Eemeren en Meeus 1988. De opbouw van
het ‘ernstige’ repertoire tot 1650 en de rol van
de hoofden: Geesink 1990, Smits-Veldt 2002b.
Een eerste verkenning van de mogelijke verhoudingen tussen toneelteksten, formaten en
lettertypes: Verkruijsse 2006. De groeiende
nadruk op emotionering: Frijhoff en Spies 1999,
583. Uitspraken van Jan Vos over het maatschappelijk nut van de Schouwburg: o.a. Vos
1662, 558; Smits-Veldt 1991a, 28.
De tragedies van Vondel
Over de ontwikkeling van Vondels drama’s:
Smit 1956-1962; Vondel 1986, xxvii-xxxii.
Zijn toneelsuccessen: Geesink 1987. Editie van

Toneelsuccessen op het gebied van het ernstige
drama
Algemeen: Smits-Veldt 1991a, 89-118. Over
Vos’ Aran en Titus: Vermeer 1972; editie door
Buitendijk in Vos 1975, 47-215. Vos’ concurrentie met Vondel: Meijer Drees 1986. Het toneelsucces van Brandt en Vos: Smits-Veldt 2002b.
Citaat uit Barlaeus’ lofdicht bij Aran en Titus:
Vos 1975, 107. Over Katharina Verwers: De Jeu
in Lauwerkrans 1997, 240-247. De twee treurspelen over de Bartholomeusnacht: Duits
1990, 36-93. Editie van Anslo’s Parysche bruiloft: Knippenberg in Anslo 1958.
Beproefde kluchtthema’s
Bloemlezingen van zeventiende-eeuwse kluchten: Van Moerkerken (ed.) 1899 en Ornée (ed.)
1985. Zeventiende-eeuwse kluchten als bron
voor visies op man-vrouwverhouding: Leuker

911
AANTEKENINGEN

Het toneel van Jan Harmens Krul
Leven en werk van Krul: Wijngaards 1964. Een
bibliografie van zijn werk in Van Bemmel
1981-1984. De rol van muzikale scènes in zijn
spelen (en die van anderen): Veldhorst 2004.

de Gysbreght van Aemstel: Vondel 1994; latere
interpretaties: Van Stipriaan 1996d (Gysbreght
als schuldige held), Koppenol 1999b (nadruk
op het antiroomse karakter), Maljaars 2001,
Konst 2003b (beiden met Gysbreght als deugdzame held, tegenover Koppenol 1999b, Maljaars met een negatieve visie op Badeloch),
Prandoni 2005 (de rol van Badeloch in het perspectief van vrouwenpersonages in andere
toneelteksten); ook Korsten 2006, 172-187. De
relatie tussen de Gysbreght en Rembrandts
Nachtwacht: Hellinga 1956. Vondels Maeghden
als overgangsstuk van senecaans naar Grieks
drama: Konst in Van Vaeck e.a. 2003 (de belangrijke plaats van de ‘verborgen’, d.w.z. vertelde handeling). Vondels visie op de verhouding individu-goddelijke voorzienigheid en
vrije wil: Konst 2003b, 121-204. Gebroeders:
editie Langvik-Johannessen en Porteman
1983; de visuele uitbeelding der emoties in
Gebroeders: Porteman 1996b, Porteman 2002a;
karaktertekening van David: Konst 1993, 138143. Een negatieve interpretatie van David, gebaseerd op een modern-retorische analyse van
de interactie van argumentaties en verhalen:
Korsten 2002 en Korsten 2006, 93-112. Maria
Stuart: Noak 2002a, 145-173 (reacties: 150-151);
de tekst van Goudina van Weert: De Jeu in
Lauwerkrans 1997, 244-246; over Van der Lusts
Ongheblanckette Maria Stuart: Noak 2002a,
174-193. Over Dullaerts Karel Stuart: Duits
1996b. De politieke strekking van Salomon:
Duits 1997b, 189-190. Six’ Medea: Konst 1996a.

1992b; kritiek op de hierin vervatte exemplarische interpretatie van laakbaar gedrag: Van
Stipriaan 1994, uitgewerkt met nadruk op de
dynamiek van bedrog en zinsbegoocheling in
Van Stipriaan 1996b en Van Stipriaan 1996c,
passim. Editie van Noosemans Beroyde student en Bedrooge dronkkaart in Grootegoed,
Van Leuvensteijn en Rebel 2004; van Lichte
Klaartje door Van Leuvensteijn en Stuart 1999.
Poëzie in Amsterdam
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Lyriek voor het sociaal verkeer; Jan Harmens
Krul
De lokale dimensie van liedboekjes: Grijp 1992
(Amsterdamse liedboekjes: 36-43). Prijzen van
liedboekjes: Grijp 1996, 99-110. De roemster
van den Aemstel: Beening 1963, 185-190; editie:
Roemster 1973. Erotiek en didactiek bij Krul:
Wijngaards 1964, passim en Kolfin 2002, 169199. Krul als componist van eigen liederen:
Grijp 1991, 32, 36; muzikale scènes: Veldhorst
2004, passim. Realistische toonzetting van zijn
pastorale lyriek: Smits-Veldt en Luijten 1993,
68-69; pastorale ethiek in zijn spelen: idem 7273. Johanna Hoobius’ Lof der vrouwen: Stronks
in Lauwerkrans 1997, 226-235 (citaat in moderne spelling: 233).
Vondel als lyrisch dichter
Vondels lyriek 1628-1650: Vondel 1986, xxiixxxvi. Citaat: Vondel 1927-1940, iii, 375.
Festiviteiten bij het bezoek van Maria de’
Medici en Henriette Maria: Snoep 1975, 39-76.
Vondels gedichten voor Christina van
Zweden: Becker 1972-1973b. Over het Afzetsel
der koninklycke printe: Verhoeven 2001-2002.
Funeraire poezie van Vondel: Witstein 1969a,
263-344. Vondel en Sandrart: Sandrart e.a.
1987, editie door Porteman. Reacties op Vondels
katholicisme: Te Winkel 1973, iv, 487-498
(argumenten voor een samenwerking tussen
Brandt en Westerbaen inzake de editie van
Vondels Poesy ii: 492-493); Frijhoff en Spies
1999, 565-567. De kritiek van Zoet: Schenkeveld-van der Dussen 1984, 81-82. De Aenleidinge ter Nederduitsche dichtkunste: editie in
Vondel 1977 (citaat: 37); over de opbouw hierna nog: Strengholt 1979a.

Wedijver met Vondel
Over Van den Bos’ epen: Smit 1975, 445-513;
Frijhoff en Spies 1999, 548-549. Van den Bos’
poëtica: Schenkeveld-van der Dussen 1989a,
43. Anslo’s Martelkroon van Steven de eerste
martelaar: Spies 1999a, 101-103. Normen voor
imitatie bij Vondel: Vondel 1977, 48-49; bij Six
van Chandelier: Schenkeveld-van der Dussen
1979. Over leven en werk van Anslo: Knippenberg 1913; zijn gedicht voor Christina van
Zweden: Verhoeven 2001-2002, 14-15. Vondels
Getemde Mars en Vredezang: Duits 1997b,
186-189. Vondels Bouwzang en Anslo’s Het
gekroonde Amsterdam: Spies 1993b, 23-24.
Amsterdamse burgemeesters als Romeinse
consuls: Spies 1999b, 92-93. Zelfspot in Six van
Chandeliers ‘Toewydinge aan de Vreegodinne’:
Schenkeveld-van der Dussen 1983, 305-306.
Editie van de poëzie van Six van Chandelier
door Jacobs in Six van Chandelier 1991 (citaat:
i, 301). Geeraardt Brandts voorrede tot zijn
Gedichten (citaten: Brandt 1649, fol. A8v en 7r)
en zijn historische beschouwingen (citaat:
Brandt 1649, 274): Smits-Veldt 1997, 196-198.
Rijmloze verzen: Schillings 1919. Martinius als
literaire autoriteit: Smits-Veldt 2003, 580.
Brandts distantie tot de Torquatus: Smits-Veldt
2002, 59. Fonteyns ’t Lof der rym-konst: Grootes
1986a.
Dichters in de oppositie
Censuur in de zeventiende eeuw: Weekhout
1998a. Editie van het werk van Tengnagel door
Oversteegen: Tengnagel 1969. Het proces tegen
Tengnagel: Prins 1933, 189-219. De Spaensche
heidin: Kruyskamp 1970, 272-277. Jan Zoet:
Zuidema 1905; Van Es in Van Es en Rombauts
1952, 207-221. De pamfletten na de aanslag op
Amsterdam: Groenveld 1967. Censuur van
pamfletten in 1650: Knuttel 1914, nr. 64, 216.
Veroordeling van Zoet: Prins 1933, 220-227.
Cultuurspreiding in belerend en amuserend
proza
Over Heydensche afgoden: Grootes 1987a. Pers’
Iconologia-bewerking is met een inleiding
door J. Becker in facsimile uitgegeven (Pers
1644). Zie verder het themanummer ‘Ripa en
de zeventiende-eeuwse beeldspraak’ van De
Zeventiende Eeuw 11 (1995), met name de bijdragen van Van Vaeck, Grootes en Schwartz.
Over De Brune jr., zie Koning 1990, Harmsen
1994 en Frijhoff en Spies 1999, 578-579. Ver-

stegens titel: Buitendijk 1953. Kluchtboeken:
Schmidt 1986, Verberckmoes 1998.
Literatuur in de burgercultuur van andere
regio’s
Literair leven in de Republiek buiten Zeeland
en Amsterdam
De functie van het dichten in het onderling
burgerlijk contact omstreeks 1650: Frijhoff
2001. De door Sticke nagelaten poëzie in manuscript: Frijhoff 2001, 260-261.

Nederlandse poëzie uit academische kring:
Leiden
De universiteit te Harderwijk: Bots (red.)
2000. Over de Enigmata: Coigneau 1994; editie door Becker: Incogniti scriptoris nova poemata 1972. Bodecher Benninghs zending naar

Literatuur in de ‘hofstad’: Den Haag
Over het literaire leven in Den Haag in deze
periode: Keblusek 1997, 192-234. De Van Dycks
in Frederik Hendriks kwartieren: Wheelock
e.a. 1990, 239-242. Over Huygens als voorspreker voor zijn literaire vrienden: Hofman 1983,
184. Frederik Hendrik en de literatuur:
Keblusek 1997, 181-185; het citaat van Brandt
uit zijn Vondel-leven: 185; de Palamedes-anekdote: 191. Het niet-doorgegane bezoek van de
prins aan Muiden: Van Tricht 1980, 161; het aldaar te vinden citaat komt uit een brief aan
Huygens van 29 sept. 1630 (Hooft 1976-1979,
ii, 399). Over de bundel van Barbonius:
Grootes 1986b. Over Van de Vennes Cats-uitgaven en de samenwerking met Ockers en
Burchoorn: Keblusek 1997, 218-223. Aldaar ook
over De Jonghe Batavieren en de vriendengroep: 197-212. Het Woudt van [...] sinnefabulen en zijn filiatie behandelen Geirnaert
en Smith 1992 en Van Vaeck 1993a. Een analyse
van Sinne-vonck: Van Vaeck 1986b. Over
Belacchende werelt: Van Vaeck 1994b (met facsimile). Een visie op de komisch-ontspannende en op taalplezier gerichte aard van het boek
vindt men bij Van Vaeck en Verberckmoes
2002. Over Burchoorn: Van Vaeck 1994, 845855; Orisandt: 842-843 en 619-620 (titelformulering).
Literatuur van een intellectuele elite rond de
Latijnse school: Dordrecht
Literatuur en toneel in de zeventiende eeuw te
Dordrecht: Frijhoff e.a. (red.) 1998, 341-368.
Van Beverwijck: Van Gemert in Frijhoff e.a.
(red.) 1998, 260-261. Dichters en Van Bever-
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Liederen en toneel van rederijkers
De activiteiten van de verschillende kamers:
Van Boheemen en Van der Heijden 1999a en
Van Boheemen en Van der Heijden 1999b, passim. De tendens tot het zich terugplooien op
de eigen traditie: Koppenol 2003, 236-237. Het
literaire leven in Haarlem in deze periode:
Grootes in Van der Ree-Scholtens 1995, 244247; Dorren 2001, 170-179. De maatschappelijke positie van de Haarlemse rederijkers: Van
Dixhoorn 2003, 76-80. ‘Haerlem Soetendal’:
Grootes 1993c; Haarlemse liedboeken: Grijp
1992, 43-48; Veldhorst (ed.) 1999. Over Het
Leydsch Vlaemsch Orangien lely-hof en
Celosses aandeel daarin: Mak 1957, 226-227,
236-248. Aan- en afloop van de Rotterdamse
schouwburg inclusief de opvoering van de
Gysbreght in 1638: Zijlmans 1999, 30-32. Over
Nootmans: Van Vaeck 1994b, iii, 837-839. Van
den Berghs Jeronimo: Plard 1968, 643-646. Een
editie van Kemps Sultan Osman in Brouwer
(ed.) 1994. Over de Haarlemse belegeringsstukken: Meijer Drees 1992b, 73-75. Over
Soetenboom als lokaal geschiedschrijver: Eikelboom 1985. Bestebens toneelspel: Abrahamse
1994. Herdenkingsspelen in Zeeland:
Meertens 1943, 87-88 en 95-96; Van Dixhoorn
2004a, 283. Deutel en Bontekoes Journael:
Bontekoe 1995, 41-55 en Bostoen e.a. 1995.
Over Jacob Steendams poëzie in Den distelvink: Van Es in Van Es en Rombauts 1952, 221223; Frijhoff 1995, 535-539; Frijhoff 2001, 264256.

Hogerbeets blijkens een brief van de adressaat
aan zijn neef Johan Beets (d.d. 11 april 1622) in
Beets 1668, 299-300. Over hem: Otterspeer
2000, 286-287 (de toeschrijving van Bontius’
spel aan de gelijknamige medische hoogleraar,
p. 210, is onjuist). Johan van Heemskercks
Leidse contacten en jeugdpoëzie: Smit 1933,
31-54, 104-129; zijn gedicht voor Brosterhuysen:
Bostoen 2003 (citaat: 26). Van Zevecote, m.n.
als emblematicus: Porteman 2000a; editie van
zijn Nederlandse poëzie: Van Zevecote 1939.
Francois le Bleu: Verkruijsse 1994. Van Dans’
Scoperos satyra: Kolfin 2002, 174-177.
Ampzings lof op Haarlem: Van Nierop 1993.
Oudaans jeugdwerk en werk als Scriverius’ secretaris: Melles 1958, 33-46.
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wijck in het sociale netwerk van de zeventiende-eeuwse gegoede Dordtse burgerij vanaf
ca. 1625: Thissen 1994, 107-174. Over Pieter van
Godewijcks Wittebroots-kinderen: Schenkeveld-van der Dussen in Abrahamse e.a. 1996
(citaat: 175). Johan de Witt in de rol van
Caesar: Japikse 1915, 18. Over de Julius Caesartragedies van Michaelius en Van Someren:
Grootes 2002, 123-134 en Noak 2005. Het cluster ‘schoncken’-sonnetten van Van Someren
en Michaelius in Van Someren 1660, 312-314.
Zijn gedicht Wandelingh van Nijmegen op
Ubbergen: Asselbergs 1967, 213-221. Poëzie en
positie van Elisabeth Vervoorn: De Jeu in
Lauwerkrans 1997, 236-239; over Elisabeth
le Petit en Vervoorn: De Jeu 2000, 52-56.
Margareta van Godewijck in een Dordts sociaal-literair netwerk: De Jeu 2000, 29-48 (haar
‘schoncken’-sonnet: 40). Van Beverwijcks Van
de wtnementheyt binnen de traditie van de
‘Querelle des femmes’: Spies 1986d, Niekus
Moore 1994. Het drempeldicht van Charlotte
de Huybert: Spies 1986d; Schenkeveld-van der
Dussen in Lauwerkrans 1997, 265-267.
Stichtelijk-moraliserende literatuur van een
regionale elite: Friesland
De Friese cultuur in deze periode: Breuker
1991. Gysbert Japix: editie en karakteristiek
van werk en kring: Breuker 1989 (m.n. ii, 2,
489-509). De rol van het Fries in diens tijd:
Frijhoff en Spies 1999, 230-231. Claude
Fonteyne: Breuker 1980, 181-183. Rintjes en
Klioos kraam: Visser 1994. Friese literatuur in
deze periode: Spies 1999d; Petrus Baardt: Spies
2001. Van Harinxma als auteur van de Sueños:
Moser 2002 resp. Moser 2004. Sibylle van
Griethuysen: Schipperheijn in Lauwerkrans
1997, 252-258; Van Griethuysen in de Friese
cultuurkring: De Jeu 2000, 91-115. Eelkje van
Bouricius: Schipperheijn in Lauwerkrans
1997, 248-251; De Jeu 1998. Over Van Nijenborch: Van Deursen 1976, 400-401; prenten in
zijn publicaties: Kolfin 2001, 183-191.
Literatuur als vermaak van de jeunesse dorée:
Nederlandse romans
Alfabetische lijst van het Nederlandstalige
populaire proza (waaronder romans) in 16001815: Buisman 1960. Relatief uitvoerig over de
(grotendeels vertaalde) productie van verhalend proza in Nederland: Te Winkel 1973, iv,
290-332. De ontwikkeling van het genre van de

roman in (de eerste helft van de) zeventiende
eeuw: Buijnsters 1980, 9-13 (ontwikkelingslijnen); Wonderlicke avontuer 1984 (typen en
verwante genres: 12-21); Pol 1987 (eigentijdse
reflectie in Nederland). De Nederlandse
romansituatie, inclusief vertalers: Frijhoff en
Spies 1999, 581-582. Verschuivende populariteit van prozatekstsoorten 1610-1670: Grootes
en Jansen 1990. De adressaten van Schippers
Clitie: Porteman 1986c, 224-225. Over de lectuur van Willem Frederik van Nassau:
Keblusek 1997, 181. Over Van Heemskercks leven
en werk: Smit 1933. Relatief uitvoerig over zijn
Arcadia: Van Es in Van Es en Overdiep 1948,
213-218; landschapsbeschrijvingen erin:
Beening 1963, 201-205. Edities van Van Heemskercks Batavische Arcadia: Van Heemskerck
1935 en Van Heemskerck 1982 (citaat: 5-6).
Over Haring van Harinxma als (mogelijk)
auteur van De doolhof van Socia: Spies 1999d,
295-296; Moser 2004. Van Hoogstratens
Schoone Rosalijn: Spies 1999c, 11-12. Over de
lectuur van David Beck: Veldhuijzen in Beck
1993, 288-291; Keblusek 1996, 91-94; Blaak
2004, hoofdstuk 2.
Literair leven in Brabant en Vlaanderen
Over de Dendermondse klacht: Porteman
1998b. Over de receptie van de literatuur uit
het Noorden: Rombauts 1960. Het debat met
Van der Veen behandelen Sabbe 1933, hoofdstuk
xi, Smit 1958, 35-44, Rombauts 1960 (citaat uit
een antwoord van François Bruyninckx van
De Violieren: 11) en Porteman 2005b. Puteanus:
Dehennin in Puteanus 1999, 58-59. De klacht
over Brussel (in een dichtwisseling van 1643
tussen de gebroeders Van der Borcht): Rombauts 1960, 16-17. Cats over zijn receptie in
Brabant: Rombauts 1962, 48. Over Van der
Veens bruiloftsdichten en spot met de Vlamingen: Smit 1958, 19-30, m.n. 25-27. Over het
incident bij De Goudbloem: Puts 1973-1974, 29
en Thijs 1990, 164-165. Vgl. Meeus 2003a (over
bewaking en entreegelden). Keersmaekers
1952a gaat met vele voorbeelden in op het privéen gezelligheidskarakter. Over de intochten
van de kardinaal-infant: Sabbe 1933, 199-299,
Waterschoot 1989 en dezelfde in Erenstein 1996,
186-191; citaat Sabbe 1933, 205 naar de Corte
wtlegginghen [...] vanden gheheelen triumphwegh (Antwerpen 1638) van de dichtende
priester Hubert Neeffs. Over de opdrachtswisseling in Gent: Waterschoot 1989, 24, 29;

De Harduwijn en zijn vriend gaven de door
hen ontworpen verwelkoming uit onder de
titel Goeden yever tot het vader-land. Pius in
patriam conatus triumphalis (Antwerpen
1635).

Brusselse ambities
Over de kamers en met name de compagnies
in Brussel publiceerde vooral De Baere 1945,

Literair elan in westelijk Vlaanderen
Over Ymmeloots gedachtegoed en invloed:
Dambre 1928. Van Nieuwelandts receptie in
Vlaanderen wordt enkele keren gesignaleerd
door Keersmaekers 1957a, 72-73, 250. Over De
Valckgraves Mariamne: idem, 250-260. De
gegevens over François en Jan Bellet komen uit
Van den Branden 1957, 170-173, 295-296. Zie
ook Diegerick 1966, 59-91 en vooral Verheyden
1974, 467-475. De taalkundige inzichten van
Schrieckius behandelt P. Swiggers 1998, 123-147.
Over het vrouwentraktaat van Griettens:
Storme 1992. De verspreide Gedichten van
Claude de Clercq zijn in 1869 uitgegeven door
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Antwerpen: productieve toneelschrijvers in
tanende kamers
Over het literaire leven in Antwerpen:
Keersmaekers 1952a en 1975b (een uitvoerige
bijdrage over Meulewels) en Meeus 2003a. De
volksboeken: Van Daele 1989. Over Lukianos
in de Nederlanden: Veenman 1999. De citaten
uit Timon: Keersmaekers 1975b, 134. Over De
Conincq: Meeus 1983, 48-51 en Keersmaekers
1975b, 48-50, 112-113, die de kregelige toon van
de voorredes onderstreept; de Starter-navolging behandelt Meeus 1986; zie ook Meeus
1985, passim. Geschiedenis Goudbloem: Puts
1973-1974; Strijpen: Meeus 1983, 237-238; G.
vanden Brande: Meeus 1983, 37-38 en Arents
1962, 144-145 (over de nagenoeg gelijktijdige
opvoering van de stukken van Verwers en
Tengnagel: idem, 139). Over de Poemata zie
De Cooman, Meeus en De Wilde 2004, nr. 38.
Over Pales en de klucht: De Cooman 2003b,
212-213. Over de Lust-hof: Luyten 1985; de toneelliederen: Keersmaekers 1987b. De laatste
volledige uitgave van Ogiers De zeven hoofdzonden dateert van 1889 (door Max Rooses);
edities van De gulzigheid (1921), De hooveerdigheyt (1934), beide door W. van Eeghem, en
De gramschap (1953) door A. Keersmaekers.
Over Ogier: F.J. van den Branden 1914, Thijs
1990, 165 en vooral Keersmaekers in Erenstein
1996, 212-217, aan wie de beschrijving van
Sammers bewerking nagenoeg woordelijk is
ontleend. Over de teloorgang van de kamers
Keersmaekers 1952a, 1975b en Meeus 2003a.
Over J. Berckmans: Arras 1954 en Van
Eemeren-Meeus 1988, 51-52, 56-58, 65, 67-68.
De teksten die Anna tijdens haar verblijven in
Brabant schreef, zijn met commentaren uitgegeven door N. Beets: Anna Roemers Visscher
1891, ii, 233-298; zie verder Van Eeven 1891,
Sabbe 1928, 53-77, Sabbe 1978, 126-27, Anna
Roemersdr. Visscher 1999, 34-38, 133-142 en
Porteman 2005b (Anna op bezoek bij
Puteanus).

1946-1947 en 1949. Over het nieuwe toneel aldaar: Langvik-Johannessen en Porteman 1996,
Coigneau 2003b en De Cooman 2003b. Het
emblema van Claude de Grieck is met vertaling uitgegeven in Porteman 1996d, 96. Het
werk van Willem van der Borcht wacht nog op
een grondige studie. Zie Rombauts 1952, 44 en
over de Sinne-beelden: Buyens 2007. Over het
Mona Lisa-epigram: Arens 1967. Antwerpse
liedboeken: Luyten 1985 en Keersmaekers
1987a. De Brusselse titels: Grijp 1992, 55-56.
Over Het Brabandts nachtegaelken: De Keyser
1927 en vooral Keersmaekers 1983b; Den
Brusselschen blom-hof: Rombauts 1960 (meer
bepaald over de propaganda voor de bundel);
het Moeselken: Van Eeghem 1943 (over de titelgeving) en 1961. De Brusselse kluchtboeken:
Verberckmoes 1997. Leopold Willem en het toneel: De Cooman 2003b; Heraklius: Bauwens
1921, 168-170. Rosimunda: Meeus 1983, 35 en
Van Eemeren-Meeus 1988, 70 en passim. Zie
voor Vondel: Smit 1956-1962, i, 225-228.
Gegevens over de Brusselse speelplaatsen:
Liebrecht 1932, 35-43. Opera aan het hof:
T’Hooft 2003. Huygens en Leopold Willem:
Rasch 2001. Reizende groepen en met name
die van Van Fornenbergh: Albach 1977, Schreiber 2002 en De Cooman 2003b. De inleiding
van Samson: Langvik-Johannessen en Porteman 1996; zie ook Van Praag z.j., 76-77. Over
de Brusselse vertaling van La vida es sueño:
Sullivan 1983, 38-40; de Spaanse spelen van C.
de Grieck worden in dit boek verder behandeld in hoofdstuk 5. De Koekelbergse klucht is
in een latere bewerking van Joan de Grieck uitgegeven door P. de Keyser: De Grieck 1926.
Over De Condé en de passiespelen: De Maeyer
1963 en Meeus in Erenstein 1996, 281-282.
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C.P. Serrure. De toeschrijvingen zijn, zoals
aangetoond in Rombauts 1946, niet steeds betrouwbaar. Zie over deze dichter verder
Buitendijk 1942, 150-154. Het Brugse spotlied
van Labus: Sabbe 1933, 161-169. Keysers’
‘Hemelspraken’ zijn behandeld door Van
Vaeck 1996 en door dezelfde in Lauwerkrans,
213-218. De band van de ‘Hemelspraken’ met
Gezelle: De Vos 1997, 199-204. Een overzichtsartikel over de Brugse kamers in de zeventiende en achttiende eeuw schreef Luwel 1963.
Over De Wree, zie vooral de niet-gepubliceerde
maar zeer goed gedocumenteerde licentiaatsverhandeling van A. Geerardijn, Levensschets
van Olivier de Wree en zijn briefwisseling met
de gebroeders Chifflet (1629-1646), Leuven
1950. Het citaat over Ymmeloot: Dambre 1928,
193. De Wrees heldendicht over Bucquoy:
Sabbe 1933, 93-99. Gezelle: Rond den Heerd 21
(1886), 177 e.v. De stof van Bacchus: Bax 1951.
De brief van Schottus en de rol van Rycquius
in De Wrees debuut behandelt Sacré 2005.
Over leven en werk van Vossius: Geerardijn
1957. Voor de Lincei en Cesi: Schulte van
Kessel 1980, 117-181. Over de uitgave van de
broers Clouwet: Buitendijk 1942, 315-319 en de
hierboven vermelde bijdragen van Van Vaeck
over Keysers. Over Pieter van Rouvroy bestaat
geen literatuur. De voorrede van De Buck behandelen Rombauts 1960, 17-18 en Hermans
1996, 121-123 (met uitvoerig fragment).
De religieuze letterkunde
Een goede bloemlezing van de lyriek die de
hele eeuw bestrijkt, maar zich tot het Noorden
beperkt, bieden Van Strien en Stronks 1999.
De rede van Voetius is met een Nederlandse
vertaling uitgegeven door Aart de Groot:
Voetius 1978 (citaat: 49). Over Voetius’ literatuuropvattingen: De Niet 1995, Stronks 1996b,
276-278. Voetius en het toneel bespreekt
Groenendijk 1989, 144-146.
De Statenbijbel en psalmberijmingen
Duits 1998. Over Arnout van Geluwe, zie
A.E. van Puffelen in nbw 11, 1985, 249-254.
Psalmberijmingen: Te Winkel 1973, iv, 71-77;
Hasper 1976, 431-679; De Bruijn 1989.
Predikantenpoëzie voor kenners: Revius en
Martinius
Editie door W.A.P. Smit: Revius 1930. Over

Revius’ dichterschap: Strengholt 1976a en
1990a, 74-86; Schenkeveld-van der Dussen
1994b, 59-62; Stronks 1996b, 147-182; over De
Vry en De Wael: Stronks 1996b, 274-275 en 279.
Over Martinius: Van Slee 1904, Van DamHeringa 1983 (het treurgedicht) en BrinkHendriks 1993 (navolging Huygens), SmitsVeldt 2003. Citaat Hooft: Hooft 1976-1979, iii,
nr. 1265. Citaat Treur-gedicht in: Verscheyde
Nederduytsche gedichten, ed. 1659, p. 253. Over
Smout en zijn bibliotheek: Duits in nlg 1998, 228.
Het lied
Gemeenschappelijke kenmerken en gebruik:
Stronks 1996b, 139-140. Verhoudingen confessies: Frijhoff en Spies 1999, hoofdstuk vi.
Camphuysen
Biografie: Van den Doel 1967. Poëtica:
Schenkeveld-van der Dussen 1986; religieuze
ligging: Strengholt 1990a, 67-74, Porteman
1974 en De Groot 2004; emblematisering:
Porteman 1992e, 75-77 en Frijhoff en Spies
1999, 471-472.
Doopsgezinde liedboeken
Positionering doopsgezinden: Frijhoff en
Spies 1999, 402-412. Over de doopsgezinde
liedcultuur, zie vooral Visser 1988a, i, 193-272
en Visser 1988b; topografische titels, hun
spreiding en onderlinge relaties: Grijp 1992.
De Rijp: Visser 1992. Vredestadburgers en
mystiek: Visser 1988a, i, 123-133; Kruydt-hofken
en Sinte Bernards bly-liedt: idem, i, 232; Judith
Lubbers: idem, i, 40-43, 76-77 en Schenkeveldvan der Dussen in Lauwerkrans, 190-193.
Citaat Gulden iuweel: Visser 1988a, i, 252. Over
de Lusthof des gemoets: idem, i, 273-370 (ook
nawerking), ii, 225-268 (drukgeschiedenis en
verspreiding) en Visser 2002 (bibl.). Over de
deelname van doopsgezinden aan vormen van
ontspanningsliteratuur: Visser 1990.
Het gereformeerde lied
Ros 1988. Het basiswerk is Stronks 1996b. Over
Busschoff: 21-30; over Teerincx: 31, 35 en Grijp
1992, 38; over Biens: Grootes 2000b. Witts en
Puppius: Ros 1988, 8; Stronks 1996b, 31-32.
Viverius: Spies 1991b, 217-222; de liedverzamelingen van Pers: Pers 1978, 19. Pandelaert:
Stronks 1996b, 36; over Pandelaert en het debuut van Simon de Vries: Baggerman 1993,
37-41. De aangehaalde typering van De Vries’

latere bundels ontlenen we eveneens aan deze
studie.

Liederen voor de Hollandse zending; Joannes
Stalpart van der Wiele
Over Stalpart van der Wiele met een beeld van
het daaraan voorafgaande onderzoek: Van
Leeuwen 2001a. Het werk bestudeert vooral
de heiligenliederen. Een uitvoerige biografie
biedt Mensink 1958. Het Gulde-jaer Ons
Heeren is uitgegeven door B.A. Mensink en
J.A.J. Böhmer: Stalpart 1968; de Madrigalia
door M.C.A. van der Heijden: Stalpart 1960.
Over Roomsche reijs: Polman 1938. De publicatiegeschiedenis van Ronde jaer behandelt
Michels 1958, 185-189, 239-242. Over de liederen zie voorts Grijp 1991.
De kloppenstaat is bestudeerd door Schulte
van Kessel 1980, 51-115. Over het klopje
Wilhelmina de Reeck, die in 1632 het leven van
Stalpart beschreef, zie Schenkeveld-van der
Dussen in Lauwerkrans, 147-149. De tekst is
opgenomen in Mensink 1958, 197-220. Over
Den gheestelijcken nachtegael: Buitendijk 1942
en Helmer 1966.
De herleving van de mystieke literatuur in het
Zuiden
Algemeen: Axters 1960; over de kapucijnen en
de mystieke beweging: Optatus 1948 en
Porteman 1977-1978, 151-168; jezuïeten en
mystiek: Andriessen 1955. Het conflict met de
Spaanse school: Orcibal 1959. Over de toenmalige discussie omtrent het mystiek taalgebruik: Porteman 1976a en 1977-1978, 112-150.

Embleemboeken: lering, vroomheid en vermaak
Over Zacharias Heyns en zijn emblematabundels: Meeus 1990, 288-292, 330-336 en Meeus
1995, 125-126. Over de bundel van Hulsius is er
geen moderne literatuur. Voor David en Vaenius:
zie hoofdstuk 2; citaat Vondel: Vondel 19271940, ii, 756-757. De laatste belangrijke studie
over Hugo is Rödter 1992; over de Romeinse
beoordeling van de bundel: Boriaud 1987;
Typus mundi: Schilling 1979, 82-102; als affixio:
Porteman 1996d. Sucquet: Insolera 1996, 158162. Over De Harduwijns Hugo-bewerking, zie
Dambre 1926, 149-155, 251-271. Over Kruls
Offerande: Wijngaards 1959; idem 1964, 126-139
en Van Bemmel 1981, 164-166.
De impact van een illustrator: Boetius
a Bolswert
Over Van Haeftens Schola cordis: Scholz 1991.
Duyfkens ende Willemynkens pelgimagie werd
met een inleidende studie uitgegeven door
H.J.A. Ruys: Bolswert 1910; citaat: 187. Meer
over het boek en zijn verband met Hugo:
Porteman 2006. Bolswert en de Pia desideria:
Verheggen 2003. De rijmvertaling van De Vinck:
Bolswert 1910, 105-114.
De wereld ontmaskeren: Adriaan Poirters
Burgundia’s Linguae vitia zijn met een grondige inleiding uitgegeven door T. van Houdt:
Burgundia 1999. Voor de Nederlandse bewerking zie De Vooys 1952. Over Poirters:
Rombauts 1930 en 1937, Buitendijk 1942, 279310 (met bijzondere aandacht voor de moderne kritiek en de vergelijkingen met Cats).
Hosschius: Sacré 1996. Over Poirters’ medewerking aan Afbeeldinghe, zie Rombauts 1937,
95-110, Salsmans 1940 en Waterschoot 2002.
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Katholieke liedboeken
Over de Zuid-Nederlandse roomse bundels
uit deze periode, zie Demarré 1962 (Parnassus:
163-181, 300; De Pretere: 130-136). Van Haeften:
Verleyen 1983 en 1986. De schoolherdruk van
Anna Bijns beschrijft Roose 1963, 60-63. De
Triumphus Jesu behandelen Keersmaekers
1989-1990 en 1991 en Van Vaeck in Lauwerkrans, 175-180. Over de beide Venlose annuntiaten: Hüsken in Lauwerkrans, 166-167
(Elisabeth van Lom) en 184-189 (Mechteldis
van Lom). Voorts: Wijngaards 1957. Deze laatste gaf eveneens Mechteldis’ liederen uit:
Liederen van Mechteldis van Lom en andere
annuntiaten, voorafgegaan door de Transcedronkroniek van Barbara de Put. Zwolle, 1957.
Het liedhandschrift van Syon: Braekman 2002.

Vertalingen en vertalers van poëzie van Juan
de la Cruz: Porteman 1973 (Marcellianus van
Brugge: 107-128, citaat: 123). Joannes
Evangelista van ’s-Hertogenbosch: Kampschreur 1962; Zachmoorter: Coppens 1965. De
samenspraak tussen Pullen en Claesinne van
Nieuwlandt is met een moderne Nederlandse
vertaling uitgegeven in Mommaers 1985. Over
Lucas van Mechelen: Porteman 1977-1978;
Gabriël van Antwerpen: Demarré 1962, 207-218,
citaat: 215; Joannes de Lixbona: 219-224;
Bolognino: 183-205, Porteman 1973, 149-152 en
De Cooman 2003a.

Citaat over de sermoenen: Rombauts 1937, 117;
herkomst: een levensbeschrijving van de auteur door pater Daniël van Papenbroeck in
Poirters’ Heylich hof van den keyser Theodosius (1696). Liedje uit Ydelheyt: volledige tekst
bij Komrij 1986, 307. Het masker (7de druk,
1650?) is uitgegeven door Salsmans en Rombauts: Poirters 1935. Het zeventiende-eeuwse
thema van de vermomde wereld behandelt
De Jongh 1995, 59-82. Over Poirters’ humor:
Verberckmoes 1999. Gazet: Porteman 1998a,
9-10.
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Lekendichters in dienst van de contrareformatie
Over Van Essen: Sabbe 1933, 208-216 en Van
Elsacker 2000. De Condé: Meeus in Erenstein
1996, 281-282. Over De Boodt, zie De BoodtMaselis 1981 met uitvoerige literatuuropgave.
Literatuur voor de nationale zaak
Vaderlandse lofzangen in de Republiek
De metafoor van de Bossche maagd: Spies
1994, 152-154. Over David Beck: de inleiding
van Veldhuijzen in Beck 1993. De teksten in
de door Wachter uitgegeven Lof-dichten: Van
Strien 2002. Lijst van gedichten over de verovering van ’s-Hertogenbosch: Ingen-Housz
1927-1929. Van Cannenburgh en Wijnants:
Meertens 1943, 83-84. Revius’ historische en
nationale gedichten: Smit 1928, 192-243; Van
Es in Van Es en Overdiep 1948, 200-208. Het
lied Postiljon in Buitendijk (ed.) 1977, 193-196;
voorts Smit 1928, 223-227. De Klacht van Jan
van der Veen: Smit 1958, 32-35. Waardering van
Revius door Van der Veen (en anderen): Stronks
1996b, 172-182.
Literair verweer in Brabant en Vlaanderen
Sabbe 1933 bespreekt 155 Zuidelijke pamfletten. Over de productie in verband met Tienen
en Leuven, zie Porteman 2004. Het citaat van
Huygens in Worps editie van de Briefwisseling,
ii, 1634-1635, nr. 1151 (brief aan A. Ploos).
Hoofts Neederlandsche histoorien
Van Meteren, Bor en Van Reyd in de Nederlandse historiografie: Janssen 1985. Hooft en
Grotius als geschiedschrijvers: Haitsma
Mulier 1985. Hoofts ontwikkeling als geschiedschrijver: Groenveld 1981, 7-46; Duits
1997a. Hooft in de geschiedschrijving:

Groenveld 1981, 100-115. De actualiteit van
Tacitus: Jansen 1994. Hoofts naar Tacitus
gemodelleerde geschiedschrijversstijl: Peeters
z.j., 91-118; Jansen 1995a, 202-214; 651-664.
Citaat uit Dapper via Jansen 1995a, i, 211-212.
1648: dichters over vrede en vrijheid
Aspecten van het begrip ‘vrijheid’ tijdens de
Tachtigjarige Oorlog: Spies 1999b. Over
Vondels visie op de vrede in Leeuwendalers,
De getemde Mars en Vredezang: Duits 1997b.
De Leeuwendalers zijn met uitvoerige commentaar uitgegeven door Anton van Duinkerken in Vondel 1948. Zie verder: Smit 19561962, i, 446-495 en Porteman 2000b (over het
vermakelijk karakter). De strekking van de
vertoningen en zegezangen van Brandt en Vos:
Smits-Veldt 1997. Het begrip ‘Vrijheid’ in de
Olyf-krans der vreede: Spies 1997; de vrede als
kenmerk van een gouden eeuw: Melissen 19811982, 47-51. De visies van Vondel, Brandt en Six
van Chandelier: De Gier 1998. De vertoningen
in Haarlem en Antwerpen en het allegorische
spel van Van Hoogstraten: Schuffel e.a. 1998.
Van Haps’ vredesspel: Koster 1979, 11-16; Frijhoff en Spies 1999, 562. Vollenhoves vredesgedicht: Strengholt 1976b, 141-162. Dat van Van
Bouricius: Van Gemert 1997. De Antwerpse
ommegang en de Gastoldi-bewerkingen behandelt Grijp 1997b.
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De literatuur van circa 1650 tot circa 1670

De inleidende beschouwingen steunen vooral
op Frijhoff en Spies 1999 en Prak 2002. Een
kritische benadering van het begrip ‘debatcultuur’ biedt Jongenelen 2004.
Vormen van canonisering
Het citaat van Brandt in Brandt 1649, 274 (inleiding tot de beschrijving der vertoningen
van 1648).

Verzamelde werken
Over de ordening van dichtbundels: Spies
1986a; over de meer eigenzinnige indeling van
Six van Chandeliers Poësy: Schenkeveld-van
der Dussen 1982c, 6; Jacobs in Six van
Chandelier 1991, ii, xliv-xlv. Over Schippers
uitgave van Cats’ verzamelde werken en ander
eerbetoon, zie Ten Berge 1979, 172-177 en
Luijten in Cats 1996, ii, 16-18. Over Hendrick

De canon van het Zuiden?
Over Cats en het Zuiden, zie Rombauts 1962
(Baque-citaat: 50) en Rombauts 1960 (tweede
citaat: 13).
Het toneel
Citaat: Vos 1671, 89.
De Amsterdamse Schouwburg
Voor de periode 1650-1672 van de Amsterdamse Schouwburg: Worp en Sterck 1920; kunsten vliegwerk na de verbouwing van 1665: Amir
1996. Het repertoire tot 1665: Oey-de Vita en
Geesink 1983. Over door Vos ontworpen allegorische taferelen: Smits-Veldt 1995, 214-216;
Schenkeveld-van der Dussen 2001, 104-105.
Over de interesse in Tamerlan: Duverger 1984,
107-109. Het succes van Spaanse stukken, o.a.
over ‘grooten’: Meijer Drees 1989, 101-102.
Editie van Serwouters’ Den grooten Tamerlan:
Brouwer (ed.) 1992. Over Cats’ Aspasia:
Schenkeveld-van der Dussen 1978 en Sneller
1992. De toneelstrijd in deze periode en de argumentatie van ds. Wittewrongel: Te Winkel
1973, iv, 253-268; Schenkeveld-van der Dussen
in Pels 1978, 11-16; Duits in Erenstein 1996 (citaat uit Wittewrongels Oeconomia christiana:
182); over het kerkelijk verzet in de periode
voor 1620: Wille 1963. De Nadere Reformatie
en het toneel: Groenendijk 1989, o.a. over
Saldenus’ D’overtuigde Dina, waarover ook
Van Stipriaan 1996c, 35-36.
Vondel tragicus en de autoriteit van Aristoteles
Vondel en de vestiging van het literair classicisme in Nederland: Gelderblom 1999a.
Vondels dramaopvattingen vanaf Salomon:
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Bloemlezingen
Gedetailleerde opgave over voorkomen en
herkomst van de poëzie in Verscheyde
Nederduytsche gedichten i en ii: Penon 1880
resp. Penon 1881. Over Jan Six: Möller 1984a en
Möller 1984b. De latere versie van Hoofts
rijmbrief: Penon 1881, ii, 3-20. Brandts keuze:
Grootes 1989 en Schwartz 1995, met nadruk op
literaire resp. politiek-maatschappelijke overwegingen. Nadruk op de rol van netwerken
achter de betreffende bloemlezingen: Frijhoff
en Spies 1999, 544; interconfessionaliteit in de
aandacht voor de gekruisigde Christus:
Frijhoff en Spies 1999, 567-568. Rintjes en de
gedichten in Klioos kraam: Visser 1994 (ook
over de verhouding tot de Verscheyde Nederduytsche gedichten) en Visser 1995-1996, 252,
255-256. Opgave van de gedichten in Apollos
harp: Worp 1887; de verhouding tussen
Verscheyde Nederduytsche gedichten iii en deze bundel: Visser 1994, 167, n. 5. Citaat uit
Vondels ‘Het stockske’: Vondel 1927-1940, viii,
625. Oudaan over Vos: Melles 1958, 60. Citaat
uit Den herstelden Apollos harp 1663, 63-64
(‘Affscheyt genomen op Parnas van Apollo en
de negen zangh-goddinnen’).

Bruno: Strengholt 1988. Westerbaens kritiek
op Huygens’ ‘duisterheid’: Strengholt 1985a.
Over Huygens’ sneldichten o.a. Strengholt 1981
en m.n. Ter Meer 1991. Invloed van Martialis:
Veenman 1995b. Huygens’ sneldicht ‘Soutvat’
in Huygens 1892-1899, vi, 4. Een karakteristiek
van Westerbaen in de bloemlezing van Koppenol: Westerbaen 2001.

Smit 1956-1962, ii en iii, passim (Lucifer: ii,
54-180; Jeptha: ii, 240-379; Adam in ballingschap: iii, 346-431). Het aristotelisch model
voor structuur en karaktertekening van Jeptha,
Koning David hersteld en Faëton ook in de editie van Konst in Vondel 2004, 288-303. Vondels
poëtologisch proza: editie van L. Rens in Vondel
1979. Berecht voor Jeptha: 107-116.
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Poëtica en thematiek in Vondels tragedies vanaf
Salomon (1650)
Citaat uit Lucifer, r. 1646-1655. Deze paragraaf
berust voor een deel op Konst 2003b. Vondels
visie op schuld en schuldbesef van de hoofdpersonen in zijn tragedies uit deze periode:
Konst 2003b, 205-239. Voor een andere interpretatie, op basis van moderne leestechnieken,
waarin de gewelddadigheid van een patriarchale macht veelal door God wordt gesanctioneerd, zie Korsten 2006. Jeptha’s argumentatie
t.a.v. het offer van zijn dochter: Korsten 1999;
een reactie hierop: Konst 2000, met weerwoord in Korsten 2000. Recensie van Korsten
2006: Koppenol 2006. M.n. over de trilogie
Lucifer, Adam in ballingschap en Noah:
Schenkeveld-van der Dussen in de editie
Vondel 2004a. Vrouwentypes in Vondels tragedies: Konst 1999b; Vondels visie op vrouwen
in diverse tragedies (m.n. in Adam in ballingschap en Noah): Schenkeveld-van der Dussen
2002b. Interpretatiemogelijkheden van de
schuld van Eva en Adam in Adam in ballingschap: Van Gemert 1996b, 6-11. Vondels voorstelling van de vrouwen in Batavische gebroeders: Van Gemert 1996a. Meynarda Verbooms
kritiek op Vondels visie op Eva: Schenkeveld-van der Dussen in Lauwerkrans 1997,
304-312.
De klassieke toneelwetten ter discussie
Vos’ toneelopvattingen en die van Meijer (in
de voorrede tot Ghulde vlies): Meijer Drees
1989, 123-127. Meijer over kunst- en vliegwerk
in de voorrede tot Ghulde vlies: Van Mourik
1968, 91-95. Editie van Medea door Buitendijk
in Vos 1975. Opvattingen van Asselijn vóór
Mas Anjello: Meijer Drees 1989, 127-129; editie
door Meijer Drees in Asselijn 1994. Johan de
Vries’ Griexe luyt: Hermans 1996, 140-143
(tekst voorrede) en 8 (Vos, Asselijn); zie ook
Meeuwesse 1977, 130-136. Medea en Ghulde
vlies als verbeeldingen van een noodlotsuniversum: Konst 2003b, 245-278. Voor de

visie op invloed van Spinoza in Ghulde vlies:
Spies 2005a.
Politieke opiniëring op het Amsterdamse toneel
Politieke opiniëring in de periode van de
‘Ware vrijheid’: Van de Klashorst 1986 en 1999.
Algemeen over toneel en actuele politieke problematiek op de Amsterdamse Schouwburg:
Smits-Veldt 1991a, 112-118; met name met betrekking tot verzet en opstand in diverse spelen: Smits-Veldt 1993a. Toneelreacties op de
politieke omwenteling in Engeland – behalve
in tragedies ook in de klucht Dronkken Hansje
(1657), een bewerking van het raamspel in
Shakespeares The taming of the shrew – in
Helmers 2005. Over Dullaert: De Jong 19761977; zijn Karel Stuart: De Jong 1986; Duits
1996. Al of niet politieke implicaties van
Lucifer: Osterkamp 1979; Schenkeveld-van der
Dussen in editie Vondel 2004a. De actualiteit
van Batavische gebroeders: Duits 1990, 214272. Visies op een politieke implicatie van
Faëton: Cornelissen 1987, 120-122; Stern 1999.
Bouckarts Scipio-spelen: Smits-Veldt 2002a.
De actualiteit van de Caesar-stof in de tragedies van Verbiest en Van Someren: Noak
2002a, 194-234; Grootes 2002 (ook die bij
Zeerijp). Asselijns Mas Anjello en de erin vervatte politieke visie: Meijer Drees 1989; Meijer
Drees in editie Asselijn 1994.
Toneel in het Noorden buiten Amsterdam
Politieke opiniëring?
Van den Bos’ politieke stellingname in Wilhem
of gequetste vryheit: Duits 1985b en Duits 1990,
94-153; in Catalina: Noak 2001. Samuel van
Hoogstratens Dieryk en Dorothé en Dordts
toneel: Frijhoff e.a. (red.) 1998, 356-357. Van
Somerens C. Iulius Caesar: Grootes 2002, 131134; Noak 2002a, 217-234. Leven en werk van
Van Paffenrode: Worp 1881.
De Haagse schouwburg van Van Fornenbergh
Nijmeegs toneel in deze periode: Koster 1979,
20-26. De toneelbemoeienissen van Van Fornenbergh: Albach 1977. Haags toneel in deze
periode: Smits-Veldt 1996b. Citaat uit Westerbaens Avondt-school: Westerbaen 1665, 9-10.
Jacob van der Does’ ’sGraven-hage: Van Es in
Van Es en Rombauts 1952, 153-158. Jordis’ Stockholms Parnas: Albach 1977, 104-107, Gelderblom
1993, 273. Zijn gedichten, o.a. die in het album

van Gesina ter Borch: Kettering 1988, ii, 416417, 663-671, 874-877. De verbreiding van het
Nederlands in oostelijke en andere gebieden:
Muller 1921 (Zweden: 298-302); Schenkeveldvan der Dussen 1994b, 141, 147-152. Huygens’
Trijntje Cornelis: Hermkens en Verhuyck in
editie Huygens 1997; de kritiek van Oudaan:
Melles 1958, 60-61; Van Stipriaan 1996c, 35.

Voor elk wat wils
Het spel van Bottens is uitgegeven in Paulissen
1959, 337-362. Over Theresia van Ávila en de
ontspanning: Dochters van stilte 1998, 270.
Over de geschiedenis van Belle in deze periode
en het gedicht van Despringher (met uitgave):
Despringher 1989. Over Bellets Den lof der stede Belle ende haerder casselrye: Diegerick 1966,
149-150. Poirters in Belle: Sacré en Waterschoot 2003, 16. Het jezuïetentoneel aldaar: zie
Proot, Spectacula. Activiteiten van de Belse
kamers: Debaecker 1860, 26-28. De gegevens
over de andere Vlaamse opvoeringen berusten
op de documentatie van het Centrum voor het
Renaissancedrama in het isln te Antwerpen.
Het Brussels-Antwerps-Amsterdams toneelnetwerk
Over De Grieck en Amsterdam zie Oey-de Vita
en Geesink 1983 en vooral Meeus 2007, die het
stuk van De Grieck met dat van Leeuw vergelijkt. Over de connectie met Nooseman handelt ook De Cooman 2003b. De Griecks
‘Spaanse’ stukken: Van Praag z.j. en Sullivan
1983, 40-42. Over Peys: Verkuyl 1971, 392-394;
Peys’ Joffer: Van Praag z.j., 210 en Sullivan 1983,
56-57. Meijers bewerking behandelen Van
Praag z.j., 213-220 en Sullivan 1983, 56-58.
Wouthers’ Genoveva: Worp 1904-1908, ii, 27,
106, 247; De Bock 1953, 104-106; Keersmaekers
1957a, 261; De Bock 1966. De bewerkingen uit
het Spaans: Van Praag z.j. en Sullivan 1983, 42-

Religieus theater
Over Zeebots: De Maeyer 1966. Over Vernulaeus
en het Leuvens universiteitstoneel: Schuster
1964. Over Jan Lambrechts geestelijke toneelstukken bestaat nagenoeg geen moderne literatuur. Over de connectie Lambrecht-Vlacq: zie
literatuur bij ‘Dichters en actualiteit in het
Zuiden’ (p. 924).
De Brusselse feesten van 1670
Zie over hun verloop en totstandkoming:
Stroobant 1670, Porteman 1996e, 30-31, 154-56
en vooral Dequeker 2000. Het citaat over de
Brusselse uitverkiezing is vertaald uit een college-embleem: ‘Sanguine tincta Dei es Bruxella;
hinc tuta fuisti’, vgl. Porteman 1996e, 156. Over
Dannoot: De Baere 1945 en Coigneau 2003b,
230. Over de receptie van Mechtildis van
Hackeborn in de zeventiende eeuw: Axters
1960, passim. De Griecks religieuze spelen van
1670 behandelt De Keyser 1926, 150-151, die
vermoedt dat Judocus de Griecks ‘sinnespel’
van Den dolenden pelgrim (ca. 1690) op Den
pelgrim (1670) van zijn broer Claude teruggaat. Het gaat echter om hetzelfde stuk. Zie ook
Sabbe 1935, 209. Baseler: Schuermans 1900.
Netwerken
Dichters en schilders
Over de samenhang vrede-stadhuis-zusterschap der kunsten, zie de zeer overzichtelijke
behandeling van Spies in Frijhoff en Spies 1999,
441-463. Het eerste citaat komt uit Asselijns tafelspel van 1654 (vgl. hieronder), r. 388-389. Het
tweede betreft de slotverzen van een korter
vers dat tijdens de Vondel-viering van 1653 in
de mond van Mercurius werd gelegd; zie
Asselijn 1654, b7r. Over emancipatiebewegingen onder de Noord-Nederlandse schilders:
Miedema 1987.
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Toneel in de Zuidelijke Nederlanden
Over de teloorgang van de Antwerpse kamers,
de nieuwe schouwburg aldaar, Ogier, het
Brussels literair reveil, zie de literatuuropgave
bij ‘Antwerpen: productieve toneelschrijvers
in tanende kamers’ en ‘Brusselse ambities’. Het
citaat bevindt zich aan het einde van de opdracht van Samson (Brussel, Peeter de Dobbeleer, z.j.). De voorstelling van Kruls Diana
signaleert De Baere 1945, 106. Zie ook het overzicht van Sabbe 1935, 195-217.

45 (de Calderónspelen). Deze laatste meent in
De devotie tot Eusebius jansenistische trekken
te ontwaren. De Brusselse affixiones van 1664:
Porteman 1996e, 146. De volledige titel van
Hazarts boek luidt: Triumph vande waerachtige kercke ende vande catholijcke religie
over de atheisten, mahometanen, heydenen,
ioden, schismatycken, alle soorten van ketters,
ende sectarissen. De klucht van De twee ghelycke schippers is als bijlage uitgegeven in Beenen
en Harmsen 1985. Zie ook Ornée 1985, 142-145.

Vondel gekroond
Zie over de beide Amsterdamse Sint-Lucasfeesten: Postma en Blok 1991 en Weber 1991,
22-32, met een uitgave van de belangrijkste
teksten plus Duitse vertaling: 294-324. Daarbij
ook een situering van het gedicht van Meijer:
315 noot 2 (met lit.). De opdracht van de
Horatiusvertaling: Vondel 1927-1940, vii, 261
e.v. Voor Vondels relatie met en teksten over
Sandrart: Sandrart, Vondel, Barlaeus 1987 en
Porteman 1984b, met gegevens over Vondel als
marinistisch beelddichter. Een voorbeeld van
de verspreiding van een Marino-vertaling
door Vondel biedt Spies 2000.
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De broederschap en het stadhuis
Kretzer-Van den Bos: Weber 1991, 29 e.v.
Vondels Magdalena-gedicht: Vondel 19271940, v, 454. Het vers stond afgedrukt achter
Vondels Salomon (1648), evenals onder meer
een gedicht op een schilderij uit de collectie
van verzamelaar en mecenas Jan Six. Over de
schilderijgedichten toegevoegd aan Salomon:
Smit 1959, 35. Citaat: Vos 1671, 85 (Inwyding
van de Schouwburg, 1665). Asselijn 1654 is uitgegeven door A. de Jager in: Asselijn’s werken.
Groningen 1878, dl. i. De bloemlezingen zijn:
Klioos kraam (Leeuwarden 1656-1657), Bloemkrans (1659) en Hollantsche Parnas (1660).
Uitvoerige analyse met volledige uitgave plus
Duitse vertaling van Vos’ Strydt biedt Weber
1991. Citaat: 265 (r. 399-401). Zie ook Schenkeveld-van der Dussen 2003b, die tevens Vos’
voorliefde aanmerkt voor de moraliserende
maxime. De typering van de stadhuisgedichten ontlenen wij aan Spies 1979, Albrecht e.a.
1982 (beide over Vondel) en Spies 1993b. Over
de verhouding Vos-Vondel zie de inleiding van
Buitendijk in Vos 1975. Blijken van waardering
voor Vondel bij Vos: Vos 1662, 119, 155, 225, 276,
283, 285, 290, 405, 797, 651-653. Vergrooting:
Vos 1662, 807-838. Het funerair gedicht met
het verzoek tot Vondel: Vos 1671, b1r-b2r.
Buitendijk lijkt niet te geloven dat het van de
hand van uitgever Lescailje zou zijn: Vos 1662,
34. Vondels portretdicht op Vos: Vondel 19271940, ix, 670. Over de beeldgedichten van de
jonge Oudaan: Van Es en Rombauts 1952, 294296; de teksten: Oudaan 1712, 115-138. Citaat:
116.
Dichters en schilders in het Zuiden
Over de Ovidius van Van Dort: Hermans 1996,

119-120. De betekenis van de Matsys-boekjes is
uitvoerig behandeld bij Pousão-Smit 2001.
Over Meyssens: Duverger en Maufort 1999, 380.
Over De Bie en het Cabinet, zie G. Lemmens in
De Bie 1971. Citaat: 559.
Vriendenkringen
Algemeen over sociale netwerken in de zeventiende eeuw: Kooijmans 1997.
Poëzie als sociaal bindmiddel: Amsterdam
Alle informatie over de Knipzang: Minderaa
1964a. De gravures in de Olipodrigo: Spies in
Van Vaeck e.a. 2003. Opgave van dichters die
bijdroegen aan liedboeken in de kb: Scheltema
1885. Over het werk van Pieter Elzevier:
Leemans 2002a, 198-204 en passim. Over ‘levertjes’: Spies 2005b. ’t Gebedt Onzes Heeren:
Wille 1926, 22-38 (m.n. over de bijdrage van
Heijmen Dullaert), Karsemeijer 1934, 161-164
(m.n. over de bijdrage van De Decker); gegevens over het netwerk van de dichters: Van
Putte 1978, i, 18-21, 53-56. De contributies aan
het album amicorum van Heyblocq en de
auteurs ervan: De Kruyter 1976, 131-153. Over
Catharina Questiers en Cornelia van der Veer:
Van Gemert 1995, 16-18; Van Gemert in
Lauwerkrans 1997, 316-321, resp. 356-362 (citaat
in moderne spelling: 318). Het citaat uit de
brief van Jacob van den Burgh: o.a. in Sterck
1935, 130. Alida Bruno: Strengholt 1998, 203227; De Jeu in Lauwerkrans 1997, 294-297.
Steendam als dichter in Nieuw-Nederland:
Paling Funk 1992, 390-392 en Frijhoff 1995,
539, 563-564; als dichter in Batavia: Paasman
2002, 58-59. Johannes Blasius: Te Winkel 1881;
de contribuanten aan zijn album amicorum:
Heesakkers 1982.Vrouwen in het werk van
Blasius: De Jeu 2000, 181-183. Citaat van Blasius
in Clioos cytter, 216. Jan Zoets ’t Groote vischnet: Frijhoff en Spies 1999, 351-353. Zoets theologische opvattingen en zijn geestverwanten
in Parnassus aan ’t Y: Koopmans 1917, 243-252;
Koopmans 1918; Van Es in Van Es en Rombauts
1952, 217-221; Evenhuis 1965-1978, iii, 198-203;
Meeuwesse 1977, 237-269. Over Pieter Rixtel ook
Van Es in Van Es en Rombauts 1952, 223-225.
Poëzie vanuit een broederschap in de geest:
Rotterdam
Het cultureel-geestelijk klimaat in Rotterdam:
Zijlmans 1999, inleiding, m.n. 9-10. Dissenters
en vooral collegianten: Frijhoff en Spies 1999,

Dichters en mecenaat
Het vertaalde citaat in Von Zesen 2000, 369.
Patriciërspatronage
Vondels lof op de stamboom van de De
Graeffs: Dudok van Heel 1990. De bijdragen
aan het album van Jan Six: Möller 1984a en
Möller 1984b. Six en Hinlopen als bezitters van
werk van Rembrandt: Schwartz 1984, 174 e.v.
en 272. Vos’ gedichten voor Amsterdamse patriciërs: Worp 1879, 11-21. Vos en het Amsterdamse mecenaat: Koopmans 1915. Vos’ brief
aan Joan Huydecoper jr. o.a. in Vos 1975, 490491. Vos’ gedicht op de tuinbron van Goudestein: Vos 1662, 245-246. Over Vos’ relatie tot
Huydecoper sr. en zijn lijkdicht op hem:
Geerdink 2004, 51-57, 63-64. De populariteit
van de allegorie: Frijhoff en Spies 1999,
456-458. Marie Spiegel als eigenares van het
betreffende handschrift en als adressate:
Smits-Veldt 1987b, 528-529; Vos op haar portret:

Vos 1662, 160-161. Vos’ relatie tot Bouckart:
Smits-Veldt in De Bree e.a. 2002, 142-143.
In openbare dienst van de macht
Vondel en Amsterdam in deze periode: Te
Winkel 1973, iv, 355-362. De relatie tussen
Amsterdam en de Oranjes en de rol van Vondel
tijdens het eerste stadhouderloze tijdperk:
Duits 1990, 201-214. Gedateerde lijst van Vos’
vertoningen en grotere gedichten: Worp 1879,
bijlage i. Jan Vos’ tableaux vivants bij stedelijke
ontvangsten: Buitendijk in Vos 1975, 503-507;
Frijhoff en Spies 1999, 445-446. De citaten uit
Vos’ dankdicht voor Amalia van Solms uit
1660 in Vos 1662, 271 resp. 640. De reacties op
Vos’ vertoningen van 1660: Kossmann 1912.
Beloningen voor Vos en Vondel: Worp 1879,
19-20. Vos in dienst van de Oranjes:
Koopmans 1917, 232-236; Evenhuis 1965-1978,
iii, 201-202. Over Maria Margareta van
Akerlaacken: Van Strien in Lauwerkrans 1997,
200-207 (citaat: 202).
Dichters en de actualiteit
Politiek engagement in de Republiek
Voor de genoemde pamfletgedichten: de pamflettencatalogi van met name Knuttel 1889-1920
en Petit en Ruys 1882-1934, ter bestemder plaatse. Algemeen: het nawoord in Meijer Drees en
Stronks (red.) 2002 en Meijer Drees 2006. De
rol van predikanten: Van Otegem 2001, 58-61.
Val en herstel van vorsten
Dichtcommentaren op de executie van Karel i:
Sellin 2000. Over de Herstelde zeeg-triomf en
de lofdichten voor Van den Bos’ Britannias:
Thissen 1994, 154-156. De Haagse en Dordtse
bundels over het herstel van Karel ii: Keblusek
1997, 301-303. Van den Bos’ Britannias: Smit
1975, 515-526 (citaat: 516).
De zeeoorlogen
Uitvoerig over Vondels gedichten over het verloop van de oorlogen in deze periode: Te
Winkel 1973, iv, 345-346. De gedichten van
Vondel met de Perseus-beeldspraak in Vondel
1927-1940, v, 570-573, viii, 648-649 en x, 183;
het gedicht op Van Galen: v, 570-573. De edities van Eersporen van staat en de uitgebreide
uitgave: uba Pflt g t. 1a resp. Knuttel 18891920, 9135a en 9317a. De toeschrijving aan
Westerbaen in Van Nispen 1991, 37-38 lijkt on-
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412-415. Oudaan en zijn erasmiaanse vriendenkring: Zijlmans 1999, 149-174. Frans van
Hoogstraten als boekhandelaar en literator:
Thissen 1994 (met een bibliografie en fondslijst). Citaat uit Oudaans gedicht voor Willem
van Heemskerk: Oudaan 1712, i, 331. Oudaan
als verzamelaar en ‘netwerker’: Tadema 2004.
Oudaans biografie door Van Hoogstraten
(met veel gevens en een genuanceerd oordeel
over zijn dichterschap) achter in deel iii van
Oudaan 1712. De moderne biograaf van Oudaan
is Melles 1958; over zijn verhouding tot De
Decker: 58-59 (ook De Decker 1978, 29-30).
Uitvoerig over zijn poëzie: Van Es in Van Es en
Rombauts 1952, 291-317; ook Melles 1958, 177181. Over Heijmen Dullaert: Wille 1926 en de
inleidende hoofdstukken tot de editie van
Dullaerts werk in Van Putte 1978, i. Over Paats:
Te Winkel 1973, iv, 376-377; Roldanus 1935. De
discussies over het gebruik van mythologie:
Grootes 1990; Spies 1996b; Stronks 1996b, 261304 (toegespitst op het gebruik bij predikantdichters); Frijhoff en Spies 1999, 458-463.
Oudaans poëticale opvatting in relatie tot zijn
doopsgezinde achtergrond: Spies 1999a, 103106. Oudaans drempeldicht voor Antonides’
De Ystroom: Van Mourik 1961; zijn bruiloftsgedicht voor Blasius: Oudaan 1712, ii, 322;
citaat uit zijn lijkdicht voor Dullaert: Oudaan
1712, iii, 552.

zeker. Vondels reactie op Van der Goes’ vredesgedicht: Te Winkel 1973, iv, 380-381 (de bron
hiervoor: David van Hoogstratens biografie
van Antonides van der Goes uit 1714).
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Visies en interpretaties
Zoets Morgen-wecker met aansporing aan
Vondel: Koopmans 1917, 240-243. De genoemde gedichten van Six van Chandelier betreffende Tromp en Evertsen: Six van Chandelier
1991, nr. 332, 342, 343, 617. Andere dichtersreacties op de Engelse oorlogen: Van Nispen
1991; Moonens ‘Verbastert Nederlant’: Stronks
1996b, 234-236 (citaat: 236). Van der Veers
’t Hervormde slag-swaard: Van Strien en Stronks
1999, 291-294 en Van Gemert in Lauwerkrans
1997, 358-360. De rijmloze zegezang van
Lodenstein: Van Andel z.j., 16 en Lodenstein
2005, nr. 104. Poëzie op de brand van Londen:
Borgerhoff Mulder 1996. Pamfletdiscussies
over de komeetverschijning: Verkuyl 1996,
Meijer Drees 2004. Reacties van Vondel en Six
van Chandelier op de ramp in Delft: Schenkeveld-van der Dussen en De Vries 2007, 163-165.
Idem op de brand van Aken: Schenkeveld-van
der Dussen 1984, 84-88 en Schenkeveld-van
der Dussen 1987c.
Dichters en actualiteit in het Zuiden
Het gedicht van Vondel: Vondel 1927-1940, viii, 641-642. Godins pamfletten worden uitvoerig behandeld door Sabbe 1934 (ook opgenomen in Sabbe 1935, 175-194). Over Hooft en
Boccalini: Van Tricht 1980, 195. Over Van
Geluwe: Van Puffelen z.j.; uitgave van Lettertrompet: Van Puffelen 1989, 106-108; zie ook
T. Clemens in: De Cooman, Meeus, De Wilde
2004, 23. Over het uit de hand gelopen Brugse
vredesspel: Viaene 1958 en 1960, Geirnaert
1995. Citaat uit Scheppers, Mars ligghende op
syn doodt-bedde, A2r. Over Vlaemsche vredevreucht en het werk van Lambrecht: bb, iii,
649-661, waar zeer veel informatie wordt gehaald uit een thans onvindbare autobiografie
met de titel Ghedachtenis-boeck (voorheen
Gent ub), onder meer over de honorering van
het boek door de Vlaamse steden; voorts
Viaene 1978 en De Cooman in De Cooman,
Meeus, De Wilde 2004, 24-25. Over de Brugse
editie van Slapeloose nachten: Sabbe 1928 en
Rombauts 1960, 13-14 en 1968, 38-40. Over
Goe-weke, zie bb, iii, 657 met het citaat uit de
autobiografie.

Observatie van de concrete wereld
De keuze voor het dichten over de dagelijkse
werkelijkheid, vanuit een ‘ik’: Schenkeveldvan der Dussen 1989a (Six van Chandelier:
187). Six van Chandelier, Focquenbroch en
Van de Merwede als ‘anti-idealisten’:
Schenkeveld-van der Dussen in nlg 1993,
255-260.
Heren en hun tuinen: hofdichten
Deze paragraaf berust grotendeels op de studie
van De Vries 1998. Een ouder, zeer algemeen
overzicht van gedichten over buitenplaatsen:
Van Veen 1985. Buitenleven in de Republiek,
als inleiding op de Nederlandse hofdichten:
De Vries 1998, 19-27.
Het buitenleven: van lof naar beschrijving
Over Vondels ‘De Beemster’ (waaruit het citaat):
Gelderblom 1979. Thematiek van het landleven, o.a. doorwerking van Horatius’ epode
‘Beatus ille’: De Vries 1998, 28-42 en passim;
Smits-Veldt 1986b, 182-188. De natuur als
openbaring Gods: Jorink 2006.
Hofdichten van Huygens, Westerbaen en Cats
De aanleg van Hofwyck: Van der Leer in Van
Strien en Van der Leer 2002, m.n. 73-98. Over
het gedicht Hofwyck: De Vries 1998, 134-174;
Van Strien in Van Strien en Van der Leer 2002,
11-17. Huygens’ belangstelling voor de natuurwetenschap: Jorink 2006, 13-23; zijn optie voor
het cartesiaanse wereldbeeld: Matthey 1973,
Verkuyl 1987. De citaten uit Hofwyck: r. 25-30
en 2326-2330 in Huygens 1892-1899, iv, 266-267
en 324-325. Westerbaens Ockenburgh: Koopmans 1958. Van den Burgh over Westerbaen:
achter Ockenburgh in Westerbaen 1672, i. Cats:
De Vries 1998, 206-228.
Andere hofdichters
Over de hofdichten van Vos, Van Nyenborch,
Van Someren, Meyster: De Vries 1998, 230-233
en Van Veen 1985, 34-35, 40-45. Over Meysters
Hemelsch land-spel: Spies 1995b, 236-237; zijn
leven en werk: Hamer en Meulekamp 1987.
Voor Huygens’ Zee-straet: Leerintvelds editie
van Huygens 2004. Sluiters Buiten-leven is met
uitvoerige inleiding uitgegeven door Kok:
Sluiter 1958. Over de tekst: Blokland 1965, 189206 en De Vries 1998, 38-39. Eensaem huis- en
winter-leven: Blokland 1965, 206-213. Citaat: 211.

De dwarsliggers: van satire naar zelfspot

Distantie tot het ‘hoge’ dichterschap: Joannes
Six van Chandelier
Een uitvoerig overzicht van het werk van Six
van Chandelier geeft Van Es in Van Es en
Rombauts 1952, 161-178. De recentste studie:
Schenkeveld-van der Dussen en De Vries
2007. Een genuanceerde analyse van zijn ‘antiidealistische’ poëtica in Schenkeveld-van der
Dussen 1983; ook Schenkeveld-van der Dussen
1982c. Six’ beroep op de imitatiotraditie:
Schenkeveld-van der Dussen 1979. Six als
horatiaans briefdichtschrijver: Schenkeveldvan der Dussen 1987d, 147-149. Editie van Six’
poëzie door Jacobs in Six van Chandelier 1991;
hierin het briefgedicht aan Joannes Hoornbeek, over zijn literaire bagage: i, 395-396;
‘Eigenwysheit, dwaasheit’: 413-415; de openingsgedichten van Dichtbosch: 205-211; ‘Verrukkinge der sinnen’: 307-310; citaat uit ‘Ydel
ooghmerk van boekschryven’: 599-600; de gedichten voor Vondel en Vos: 620-621 resp. 319.
Editie van ’s Amsterdammers winter:
Schenkeveld-van der Dussen in Six van
Chandelier 1988.
Poëzie van een libertijn: Matthijs van de Merwede
Een overzicht van zijn poëzie: Van Es in Van Es
en Rombauts 1952, 120-122. Een analyse van de
Uyt-heemsen oorlog, ofte Roomse min-triomfen,
binnen het libertinisme: Schenkeveld-van der
Dussen 1989c; ook Leemans 2002a, 165. Bloemlezing met inleiding: Van de Merwede 2004
(citaat: 44). Analyse van Van de Merwedes
Geestelyke minne-vlammen, met twijfel over
de volledigheid van zijn bekering: Schenkeveld-

Burleske spot en zelfreflectie: Willem Godschalck
van Focquenbroch en Aernout van Overbeke
Bio- en bibliografische gevens over Focquenbroch: Marguc 1982 en Helwig 1986 (ook over
Ulaeus). Zie ook Fumus, het online mededelingenblad van de Stichting Focquenbroch
(vanaf 2003). Over Focquenbrochs poëticale
scepsis: Schenkeveld-van der Dussen 1985b;
over hem als verbitterd romanticus: Beekman
1997. Hertaling van de Afrikaanse brieven in
Focquenbroch 2007 (met inleiding van
Gelderblom). Westerbaens burleske aanpak in
‘Verhuysinge van Cupido’: Westerbaen 2001,
117-118. Een bloemlezing met substantiële inleiding – o.a. over het burleske genre – en
commentaren door Kuik in Focquenbroch z.j.;
de citaten resp. verwijzingen hierin: 38-39
(‘Ick singh met Harp’), 60 (‘Ghy Pyramiden’),
69-70 (‘Singh-sangh’), 123 (‘Spes mea fumus
est’), 121-122 (‘Verbaesde klachten’), 76-78
(‘Op Amsterdam’). Editie van Afrikaense Thalia:
Helwig 1986. De Thalia-bundels online via
http://focquenbroch.apud.net/. Focquenbrochs
drempeldicht voor de bundel van Elzevier:
Leemans 2002a, 195. Moonen als auteur van
‘Aen Myn Heer C.H.’: Strengholt 1976b, 163-172;
Stronks 1996b, 250. De voorrede tot Van Overbekes De geestige werken in Van Overbeke 1678.
Over Van Overbeke als burlesk auteur: Barendvan Haeften en Gelderblom in de editie van
zijn reisbrieven in Van Overbeke 1998, en
Gelderblom 1999b. Zijn Anecdota: Dekker 1995
en Dekker 1997b; editie: Van Overbeke 1991.
Verhalen voor velen
Fokkens: Schama 1988, 304-308. Genreverschuivingen binnen het Nederlandstalige
narratieve proza tussen 1610-1670: Grootes en
Jansen 1990. Een bibliografie van het Nederlandstalig fictioneel proza 1670-1700: Gieles
en Plak 1988. Bibliografische gegevens in
Buisman 1960 (ook online via dbnl.org), en
op de door Amore et Labore Publishing uitgebrachte cd-rom Sub Rosa (Lettele 2003;
update 2004).
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De satire bij De Decker
Thema’s in de satire: Geerars 1972. Over Lof,
waarvan geen moderne editie bestaat: zie
Karsemeijer 1934, 253-285 (met uitvoerige inhoudsopgave) en Van Es in Van Es en Rombauts 1952, 273-279; de relatie met Westerbaen:
Karsemeijer 1934, 47-84 en Westerbaen 2001,
160-161; de familiale pamflettenverzameling:
Karsemeijer 1934, 60-61; citaten: ed. 1668, *5v
en 119. Over De Decker als vertaler Karsemeijer 1934, 102-141 (Matthieu: 136-141) en
Hermans 1996, 18-19 (de klaagzangen van
Jeremias). Duitse vertaling: Bolte 1897, 251;
Zweedse navolging door Didrik Granatenflycht in 1698: Wrangel 1901, 398-399.

van der Dussen 1992c. Over de bundel Studentenhaver: Kruyskamp 1961; over de bundel en
de door Grootes geïdentificeerde auteur
Jordaan: Grootes 1996d; hierin ook de citaten.
Editie van Jordaans voorrede door Grootes in
Jordaan 2006.

926

Vertalers
Boekconsumptie van een geïnteresseerde burger (de schilder Saenredam): Van Selm 1992,
84-92. Over het werk van Simon de Vries:
Baggerman 1993. Van den Bos’ Don Quijotevertaling: Van Vliet en De Niet 1995. Een
bibliografie van de Nederlandse Cervantesvertalingen in Arents 1962. Leven en werk van
Mattheus Smallegange: Verkruijsse 1983; van
Wierenga: Thijssen-Schoute 1939. Over
Glazemaker als vertaler: Ellerbroek 1958;
Thijssen-Schoute 1967; Glazemaker 1982. De
vertaling van Erasmus’ Annotationes: Trapman 2006, 17-18. Het verbod op Spinoza’s
Tractatus: Weekhout 1998a, 105; Leemans
2002a, 280-281. Over het oeuvre van Puget de
la Serre en zijn aantrekkingskracht voor het
Nederlandse publiek: Porteman 1986c; de eerste doorwerking van zijn Douces pensées de la
mort alhier: idem, 222, 227-228; Abrahamse in
Abrahamse e.a. 1996. De hausse van vertalingen van klassieke literatuur in deze periode:
Frijhoff en Spies 1999, 549 en De Rynck en
Welkenhuysen 1992, passim. Nederlandse beschouwingen over het vertalen in voorwoorden: Hermans 1996. Speciaal over gedeeltelijke
en gehele vertalingen van de Aeneis in de
periode 1650-1670: Smit 1975, 594-636.
Romans, novellen, anekdotebundels
Een goed overzicht van (het onderzoek naar)
de zeventiende-eeuwse Nederlandse romanproductie in Leemans 2002a, hoofdstuk i.
Eigentijdse beschouwingen over de roman
1600-1755: Pol 1987. Smaak voor romans en
novellen in Nederland: Frijhoff en Spies 1999,
580-582. Het (m.n. vrouwelijk) publiek van
deze romans: Grootes 2004, 315-320. Aantrekkingskracht van het taalgebruik van De la
Serre (o.a. zijn Le secrétaire de la cour) en
Franse romans voor de beschaafde omgang:
Porteman 1986c, 226-230; Grootes 2004, 311.
Zich afzetten tegen oude romans: Pol 1987, i,
48-49. Tendens tot nadruk op het waarheidsgehalte van de romans: Pol 1987, i, 34-39 en (na
1670) hoofdstuk iii. Citaten uit ondertitels
ook bij resp. Frijhoff en Spies 1999, 580, Gieles
en Plak 1988 en Grootes en Jansen 1990, 116.
Het drempeldicht van Van Griethuysen voor
Simon de Vries: Baggerman 1993, 195, n. 1.
Citaat uit het voorwoord van de drukker van
Brusoni’s Liefdens vertellingen: Grootes 2004,
319. Sweerts’ opdracht aan Van Vlooswijck en

zijn inleidende gedicht tot De schouwburg der
verliefde in Pol 1987, ii, 37-39. Over de roman
van Baltes Boekholt: Grootes 2004. Boekholt
over voorgangers-romanauteurs: Pol 1987, ii,
36-38. Van den Bos’ Dordrechtse Arcadia: W.
Jansen 1994, 133. Anekdotecollecties: Schmidt
1986 en Koopmans en Verhuyck 1991. Kluchten
in almanakken: Salman 1999, 364-365.
Reisverhalen en exotica
Een inleiding tot het fenomeen van Nederlandse reisjournalen en reisbeschrijvingen:
Barend-van Haeften 1990. Een overzicht:
Nieuwenhuys 1972, 18-43; Barend-van Haeften
1992, hoofdstuk 3; Roeper en Wildeman 1996
(ook met speciale aandacht voor verschillende
teksten). Over Saeghman als uitgever van reisjournalen: Verhoeven 1992. Edities: journalen
van Bontekoe, Stokram en de Javaense reyse
(die laatste in Van Goens 1995) in de serie van
uitgeverij Stichting Terra Incognita. Over de
belangstelling voor China: Idema 1999; over
Zungchin en (zijdelings) Trazil: Smit 1962,
449-506. Het spel van Antonides verscheen
pas postuum door toedoen van zijn vader in
de Gedichten van 1685. Het heeft de kenmerken
van een Vossiaanse tragedie, vgl. Van Mourik
1977. Over de geschriften van Nieuhof: Rietbergen 1986 en Odell 2001 (deze laatste over de
illustraties). Het drempelsonnet: Barend-van
Haeften 1994, citaat: 135. Cramer en Steendam:
Paasman 2002, 52-54 en 58-59 en Paasman
2004, 342-343. Over Lourens van Elstlands
Mengeldigten: Bostoen 1988b, Barend-van
Haeften 1992, 146-147 (elders ook over oordelen
in reisbeschrijvingen) en Paasman 2002, 59-60.
Een uitgave van Van Elstlands klucht in Van
Elstland 2005. Pieter van Hoorn en zijn Confuciusbewerking: Idema 1999. Van dit boekje
bleef slechts één exemplaar bewaard in de
Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.
Ontspanningsliteratuur in het Zuiden
Over het Antwerpse lectuuraanbod: Thijs
1990, 178-185, citaat Paape: 182. De uitvallen
van Verstegen: Rombauts 1933, 230, 303. De
principiële aandacht voor de ontspanning en
het komische in de Zuid-Nederlandse contrareformatorische literatuur zijn grondig bestudeerd door Verberckmoes 1997, 1998 en 1999
(Poirters). Over Vloers (Te Winkel 1973, iv, 15)
en de andere dominicaanse dichters is geen
noemenswaardige secundaire literatuur be-

Religieuze literatuur
Leerdichten of werken van ‘heilige stoffe’
De aanhalingen uit Brandt: Brandt 1932, 55.
Over Bespiegelingen: Bakker 2004, 339-343 en
2005 (schilderkunst); de verhouding tot de
nieuwe filosofie (Spinoza en Descartes) behandelt Van Otegem 2000, voorts Maximilianus 1968, 187-210 (invloed van de jezuïet
Bellarminus) en de commentaren van Molkenboer bij de editie van de tekst in Vondel
1927-1940, ix, 405-653. Het door Descartes
geïnspireerde citaat: boek i, 1377-1378. Over
Van den Enden: Meininger en Van Suchtelen
1980 en Bostoen 2004. Zijn betrekkingen met
Vondel: Smit 1975, 414-415 en, niet door Smit
gevolgd, Sterck in: Vondel 1927-1940, vi, 3-15.
De wilsopvatting in Vondels Lucifer, Adam in
ballingschap en Noah behandelt Konst 1997;
die van Descartes: Van Otegem 2000. De
mogelijkheid dat Heerlyckheit in Antwerpen
is gedrukt, oppert H.W.E. Moller in: Vondel
1927-1940, ix, 982-983. Over Heerlyckheit der
kercke en Joannes de boetgezant: Smit 1978,
637-687, waar ook op de begeleidende teksten
wordt ingegaan. Zie ook Pretorius 1972 en

Spies en Smits-Veldt in Vondel 1986, xl-xlii.
Maeghdepalm: facsimile-ed. met ruime toelichtingen door Maximilianus 1961; zie ook
Maximilianus 1968, 241-332 over alle Vondelgedichten voor Bruining. Over Brandts De
vreedzame christen handelt Van Es in Van Es
en Rombauts 1952, 251-252. Citaat uit Brandts
Poëzy: Brandt 1688, 159. Over Oudaans reactie
op Bespiegelingen en de discussies over zijn
verhouding tot het socinianisme: Van DamHeringa 1984. De citaten uit de biografie:
Oudaan 1712, iii, Het leven van Joachim Oudaen,
59 en 25. Over de leerdichten: Van Es in Van Es
en Rombauts 1952, 308-315. Aandachtige treurigheydt: Van Dam-Heringa 1983; Spies 1999a,
105-106.
De taal van de emotie: passielyriek en lijdensmeditaties
De drie gedichten worden vergeleken in Van
Dam-Heringa 1983. Over Oudaans socinianisme en Aandachtige treurigheyd: Van DamHeringa 1984. De Deckers Goede Vrydag is met
een uitvoerige inleiding en toelichting uitgegeven door W.J.C. Buitendijk: De Decker 1978.
Het lofdicht van Oudaan ook in Oudaan 1712,
ii, 12-13. Over de vriendschap Oudaan-De
Decker, zie ook Karsemeijer 1934, 34-35.
Dullaert: Wille 1926, Van Es in Van Es en
Rombauts 1952, 317-328 en vooral Van Putte
1978, studie en editie van al de gedichten. Vos’
Goede Vrydagh bespreekt Van Duinkerken
1945, 83-88. Over Bouckarts Naarvolging:
Hoppenbrouwers 1996, 30 e.v. Revius-Dullaert:
Binnendijk 1946, 46-58. Citaat Revius: Revius
1976, i, 220. Over Revius’ ‘Petri tranen’: Strengholt 1976a, 121-127. Over David Montanus: Ros
1995. De Kruistriomf van Vollenhove: Strengholt 1976b, 141-144 met aandacht voor Vondels
appreciatie; voorts Stronks 1996b, 184-185 met
de receptiecitaten uit Gordon en Baek; over
Gordon zie voorts Schenkeveld-van der Dussen
in Lauwerkrans, 408-412 en Van Strien en
Stronks 1999, 309-313 met de citaten over haar
geestelijk profiel; ook: De Jeu 2000, 238-239.
Het debuut van Moonen: Stronks 1996b, 245248. Over ds. Hasevoets bundel is nog geen
onderzoek verricht. Citaat Vos: Van Duinkerken 1945, 86; citaat De Decker: De Decker
1978, 102-103. Over de emotionerende schrijfstijl van resp. De Decker en Dullaert: Konst 1990
en Konst 2002. Het drempeldicht van Waterloos in de ed. 1659, 2v-4r; zie ook Karsemeijer
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schikbaar. Het Beatrijsgedicht: Wonderbaere
mirakelen, ii, 96-110. Over Boudewijns’ boek:
Meeus 2004. Over boek- en drukwezen: Thijs
1990, 101-106 en vooral Sabbe 1923-1936: een
editie van de briefwisseling van de gebroeders
Verdussen, waarvan de inleiding onder meer
op het nefaste taxatiesysteem ingaat. Over
Noord-Hollandse mopsjes: Grijp 1992, 54-55.
Over Den eerelycken pluck-voghel: Rombauts
1930, 223-226; invloed van Poirters: Van
Renssen 1956, Porteman 1988, 118-119 (huwelijksideologie) en Huybens 2004, 125-132. In
zijn niet-gepubliceerde Leuvense afstudeerscriptie over de bundel (1991) bracht Bart
Cortoos de tekstrelaties met Bellemans en
Cats in beeld. Zie nu ook De Wilde 2006. Over
Van Wolsschatens Lust-hofken: Huybens 2004,
die ten onrechte ook een paar geestelijke liedbundels aan deze dichter toeschrijft. Over
Omazur en zijn vriendschap met Murillo, zie
Díaz Padrón 1985; voorts: Huybens 2004, 150151. Het handschrift van de familie De Bie berust in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel
(iii, 1631). Den minnelijken roosenknop:
Huybens 2004, 124-125. De muziekacademies:
Huybens 1996, 82-83.
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1934, 40-45 over de schilderijen. Voor Waterloos, zie Van Putte 1978, 53, n. 49. Over de retorische opbouw van De Deckers funeraire
familiegedichten: Van Vaeck 1983. Over de gebedscultuur in het Noorden, inzonderheid bij
doopsgezinden: Visser 2000. Van Brakel:
Frijhoff en Spies 1999, 369 met citaat; Brienen
e.a. 1989, 123-148. Poirters’ Duyfken: Rombauts
1937, 183-206 met talrijke uittreksels;
Hosschius-Poirters: Sacré 1996, 144-145, 156157. Over Vanden Bempdes Hosschius-herdichting bestaat geen literatuur. Over Poirters’
tot dan toe onopgemerkt gebleven detentie:
Sacré en Waterschoot 2003. Over de franciscaanse meditatieboeken: Axters 1960, 128-130.
Over Cauwe: Rombauts 1952, 438 en de uitvoerige notitie van A. Deboutte in nbw 8 (1979),
138-146. De Moelder bleef nagenoeg onbestudeerd: Te Winkel, 1973, iv, 15-16 spreekt van
een niet onverdienstelijk, maar wat eentonig
‘leerdicht’. De gegevens over Lambrecht en
het citaat zijn ontleend aan het voorwoord:
vgl. bb, iii, 657. De bundel bevat ook enkele
liederen.
De letterkunde van de Nadere Reformatie
Over de verhouding tussen Nadere Reformatie
en bevindelijkheid: Frijhoff 1995, 354-361. Zie
ook Hoppenbrouwers 1996, 96-98. Een synthese over de rol van Voetius bieden Frijhoff
en Spies 1999, 365 e.v. Vgl. ook de inzet van ‘De
religieuze letterkunde’ in hfdst. 4 van dit boek.
Montanus: Ros 1988a, 3 en 22. Sluiter: Blokland
1965, 46-52. Citaat: 47 (Buiten-leven, i, 1668,
r. 625-626).
Het woord van de leraren: de heiliging van kerk
en maatschappij
Engelse invloeden: Op ’t Hof 1987. Over de
vademecums voor zeevarenden: Groenendijk
1987; daar ook de citaten uit Westerman (130,
136). Over Udemans: Spies in Vondel 1987, i,
177, 213-214. Voor de algemene typering van de
liedbundels: Stronks 1996b, 36-54 (Waningh:
53). Van Oosterwyck-Huygens: Blokland 1965,
73 en Huygens 1892-1899, v, 47, 200; vi, 223,
237, 239, 240; over Sluiter: vii, 95. Huygens’
geestigheid over Vollenhove: Dibbets 1991,
13-14. Huygens’ gedicht ‘Aen sommighe Predikers’ (1666), ‘Basuijnen van Gods Woordt’,
wordt uitvoerig geanalyseerd door Van Strien
in Huygens 1990, 134-167. Sluiter-Lescaille:
Stronks 1996b, 98 met citaat; dezelfde over Van

Oosterwyck-De Decker: 282-283; ook Karsemeijer 1934, 38-39. Over de catecheseliederen
van Ridderus: Stronks 1996b, 55-84; over
Historisch sterf-huys: Ros 1988b; Tafel des
Heeren: Stronks 1996. Citaten over Teellinck:
Budding 1983, 77 (voorrede Mensche Godts);
het Palamedes-incident: idem, 81. De geciteerde
typering van Sluiter is van Stronks 1996b, 87,
van wie wij tevens de uiteenzetting over deze
dichter volgen. Een bio- en bibliografie van
Sluiter biedt Blokland 1965. De Doots-echtscheydinge is uitgegeven door Ronhaar, zie
Sluiter 1987. Over de dichtwisseling met Vollenhove: Dibbets 1991, 16-17 en Stronks 1996b,
97 met de citaten.
De beschouwing van natuur en leven: geestelijke
overdenkingen
Over de meditaties van Hall: Huntley 1981;
Cats en Hall: Porteman 1992d en 1994d; de
autobiografie: Porteman 1989c; Ouderdom
en buyten-leven: De Vries 1999, 206-222; Van
Oosterwyck en Hall: Van Es 1952, 243, 260.
Schaep: A.G.C. de Vries 1976, nr. 204-208,
Meertens en Sayles 1983, 153-155, Frijhoff en
Spies 1999, 466-467; Hall-Frans van Hoogstraten: Porteman 1994d, 172-173. VoorhofEstella: Van Putte 1978, 181, 174-175; de cyclus
van Lodenstein: Trimp 1987, 49-53, Porteman
1992f, 53-56. Het citaat van Van der Vinne: Van
der Vinne 1979, 93.
Luisteren naar de ziel: bevindelijkheid
Ook tegenover de schilderkunst heeft de Nadere
Reformatie een vrij positieve instelling: Op
’t Hof 1989. Wat de zielenzangen betreft, steunen
we voornamelijk op Ros 1988a, die bovendien
de zangen uitgaf van Barentsonius, Witsius en
Saldenus: Zielezangen 1976. Meer gegevens
over Van der Deliën bij Meertens 1943, 234 en
378. Over Herman Witsius: Van Genderen 1953
en vooral Strengholt 1998, 291-306. Saldenus:
Van den End 1991. Barentsonius en de bundel
van Cloeck: Ros 1988a, 13-14. Over de rol van
Boekholt en zijn samenwerking met andere in
het piëtisme gespecialiseerde uitgevers, zie
Ros 1988a en uiteraard Alblas 1987 (230-238:
over diens eigen liedbundels) en in dit boek:
zie p. 865; Clerck en Van Sorgen: Stronks
1996b, 124-126. Over de conventikels: Stronks
1996b, 121-125 (zangcultuur) en Meeuse 1998,
die o.m. het in 1672 geformuleerde protest tegen de term ‘conventikel’ bespreekt van predi-

kant Jacobus Koelman, een verdediger van de
gezelschappen (38-42). Zie ook Van Lieburg
1989, 123-125. Over de daarvan te onderscheiden collegianten: Zilverberg 1989. Uilenbroek:
Stronks 1996b, 122-123. Montanus’ Stemme:
Ros 1995, 48-49 en 38-39 (over de Sluise dominee-dichters).

Literatuur van en voor katholieken
Liedboeken uit het Noorden
Dit overzicht is vooral gebaseerd op JanssensAerts 1964 en Huybens 2004; zie ook Begheyn

Liedboeken uit het Zuiden
Kerstliederen: Janssens-Aerts 1961; over
Jennyn: 386-384; de bundels van J.G.: 389-401
en Porteman in Lauwerkrans, 272-277; Bussé:
Janssens-Aerts 1961, 401-407; Vanden Kerchove:
Porteman in Lauwerkrans, 278-280; Vander
Machtelt: tekstuitgave door M.-T. Coucke e.a.,
vgl. Vander Machtelt 1995, voorts: Verstegen
1954, De Cooman, Meeus, De Wilde 2004, 17-18.
Over Van Loemel schrijft Janssens-Aerts 1964,
362-365, die ook ander werk van hem behandelt; over De Beer: 345-347. De recentste en
van een uitvoerige literatuuropgave voorziene
bijdrage over Bellemans biedt De Vos 1997,
274-321, met vooral een diepgaande studie
over de niet eerder opgemerkte receptie in gedichten van Gezelle. Teksten van Bellemans
zijn o.m. te vinden in Komrij 1986, 590-598. Zie
ook: De Cooman, Meeus, De Wilde 2004, 1-3.
Poirters en zijn ‘school’
Over de late Poirters: Rombauts 1930, 74-81 en
1937, 207-227; voorts Sacré-Waterschoot 2003.
Het citaat komt uit Het heylich herte, ed. 1659,
187. Spieghel van Philagie is uitgegeven door J.
Salsmans: Poirters 1937 (citaat: 4). Over de
‘school’ van Poirters en haar auteurs: Van Es
en Rombauts 1952, 435 e.v. en vooral de beschouwingen van Vermeulen 1964, hoofdstuk
vi. Van Vaeles Medecijn bezorgde A. Wuijts in
1925 een moderne bewerking: Vaele 1925. Over
De Crock: Vier eeuwen discalsen 1968, 36-40
(waar ook ander werk van hem wordt besproken) en De Cooman, Meeus, De Wilde 2004,
16-17. Josephus a S. Barbara: ibidem, 104-108.
Croon: Rombauts 1952, 456-457; teksten bij
Komrij 1986, 535-553. Mallants: Van Es en
Rombauts 1952, 456. Moons: ibidem, 457;
A.G.C. de Vries 1996, nr. 220 (cxxiii-cxxviii);
Komrij 1986, 564-574. Over Lyftocht als emblematicus is geen moderne literatuur beschikbaar. De Leenheer: Vermeulen 1964; teksten bij
Komrij 1986, 600-609. Fourmenois: Verbeke
1965, 350-351 en Braekman 1993. Wolsschaten:
Van Es en Rombauts 1952, 439-440. De gebroeders De Grieck en Poirters: Verberckmoes
1997, 418-419.
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Mystieke accenten
Over Lodenstein, zie vooral de monografieën
van Proost 1880 en Trimp 1987; over de liederen: Stronks 1994, 107-120. Editie van Uytspanningen: Lodenstein 2005. Een goede en
wetenschappelijk ingeleide bloemlezing uit
het dichtwerk biedt Buijnsters 1976. Over de
verhouding van Uytspanningen tot de profane
poëzie en de muziek, zie ook Grijp 1991, 86-87
en passim, alsook het door Stronks gefingeerde interview in De Bruijn 1999, 35-43. Voor de
Beschouwinge van Zion, zie Trimp 1987, 166167; drukgeschiedenis Uytspanningen: Stronks
1996b, 107-108, die ook bijzondere aandacht
heeft voor het verband tussen de liederen en
de conventikels: 117-120. De voorrede met de
zangregels is afgedrukt bij Buijnsters 1976,
32-39. Over het mystieke karakter van de
teksten van Lodenstein en zijn medestanders
vindt men vooral informatie bij Roldanus
1961, 75-87 en Trimp en Van Andel z.j. Lodenstein en het Hooglied: Boot 1971, 177-184. De
term ‘precys wandelen’ wordt geciteerd door
Broeyer 1989, 331. De Overdenkingen zijn met
aantekeningen uitgegeven door J.H. van de
Bank: Lodenstein 1991. Zie daarover ook Van
de Bank 1989. Over Lodensteins spiritualiteit
in verband met de omgang met aardse goederen: Schenkeveld-van der Dussen 1992b,
768-770.De Nederlandse gedichten van Anna
Maria van Schurman zijn uitgegeven en toegelicht door Van Beek: Schurman 1992. De tekst
van het hier vermelde gedicht en de commentaar: 126-131. Zie ook dezelfde in Lauwerkrans,
208-217. Zie ook Roldanus 1961, 83-95 en Van
Beek 2004. Over de bundel van Serrarius en
zijn nawerking: Van der Wall 1987, 137-148. Zie
ook Frijhoff en Spies 1999, 418-419 en in dit
boek (zie p. 857).

2003. Over W. de Swaen: Janssens-Aerts 1962;
Johannes van Sambeeck: Raasveld 1996, waaruit ook het citaat van Poirters (386). Raasveld
vergelijkt grondig het Brusselse hs. met de
druk. Zie ook Raasveld 1995, 41-46 en passim.

6

De literatuur van circa 1670 tot circa 1700

IJveraars voor orde en beschaving: de Noordelijke adepten van het Frans-classicisme

930

Over de veranderingen in de intellectuele geschiedenis van Europa vanaf ca. 1650: Israel
2001, deel i (‘The Radical Enlightenment’).
Een goede introductie tot de opvattingen van
de literaire classicisten in Nederland geeft
Gelderblom 1999a, m.n. 55-57; zie voor het
overleg tussen Van Campen en Huygens het
artikel van Ottenheym in dezelfde catalogus,
40-41. De vestiging van de ‘doctrine classique’
in Frankrijk: Bray 1966 (de cultus van de rede:
114-139; de opvattingen van D’Aubignac en
Corneille: passim); de wijze waarop deze in
praktijk werd gebracht: Schérer z.j. Een systematische behandeling van de classicistische
theorie in het achttiende-eeuwse toneel: De
Haas 1998.
Nieuwe ideeën uit Frankrijk
Editie van Corneilles Discours in Corneille
1987, iii, 115-190. De corneillaanse held:
Bénichou 1948, 13-40. Invloed van de Discours
in Nederland: Schenkeveld-van der Dussen in
Pels 1978, 27-29; Konst 1992b; Harmsen 1993,
276-277; Konst 2003b, 288-290. Het nieuwe inlevingstoneel: Konst 1992a, 182; Konst 1993
(het opwekken van emoties via de structuur
van het drama in plaats van door retorische en
visueel-theatrale middelen: 202-212; ethische
contrasten in karaktertekening en poëtische
gerechtigheid: 212-220; verwijzing naar Rodenburgh: 218); Konst 2003b, 283-317 (m.n. over
poëtische gerechtigheid). Waarschijnlijkheid
als voorwaarde voor overtuigingskracht: De
Haas 1998, 67. Verschuiving van het decorum
naar de eis van betamelijkheid voor het
publiek: Van Stipriaan 1994, 392-393 en Van
Stipriaan 1996c, 163; uitvoerig over ‘intern’ en
‘extern’ decorum: De Haas 1998, 163-192; de
ontwikkeling van dit veelzijdige begrip in
theoretische geschriften: Jansen 2001, passim.
Aandacht voor het taalideaal van ‘clarté’:
Harmsen 1996, 267.

Lodewijk Meijer, de voorman van Nil Volentibus Arduum
Meijer (en Bouwmeester) als spinozisten:
Israel 2001, 197-205. Meijer als lexicograaf: Van
Hardeveld 2000. Meijers Verloofde koninksbruidt en zijn theoretische uiteenzetting in het
voorwoord: inleiding en tekst in Meijer 1978.
Over de presentatie van de hartstochten en
het spinozistisch gehalte daarvan: Spies 2005a,
46-53.
Het beschavingsoffensief van Nil
Het optreden van Nil en zijn tegenstanders, tegenvertalingen van Nil, andere uitgaven en
toneeltheorie: Kronenberg 1875, vanaf p. 41;
uitvoerig in Te Winkel 1973, iv, 412-468;
Harmsen 1993; Harmsen 1996. het classicisme
van Nil als aspect van de vroege Verlichting:
Leemans 2004. Een belangrijke bron voor kennis van de projecten van Nil vormen de extracten uit de notulen van hun vergaderingen, uitgegeven door Dongelmans 1982, o.a. met een
lijst van Nil-drukken. Een ruim toegelichte
editie van het Onderwys in de tooneel-poëzy
door Harmsen 1989. Over de hoofdstukken
betreffende de hartstochten en Meijers interpretatie van de catharsis: Konst 1993, 212-220.
Het citaat uit de bijdrage van Meijer in
Harmsen 1989, 387-388 en Konst 1993, 218. De
verwijzing naar de bijdrage van Koppenol via
Harmsen 1989, 379 in Konst 1993, 218-219. De
opvattingen van Nil over kunst- en vliegwerken: De Haas 1998, 25-35; datering van Meijers
hoofdstuk hierover: Harmsen 1989, 431. Het
voorwoord tot Agrippa: Van Mourik 1977, 497498. Speciaal over de tegenvertaling van Nil
van Plautus’ Menaechmi en de verhouding tot
Blasius: de inleiding en teksten van de twee bewerkingen in Beenen en Harmsen (ed.) 1985.
Citaat uit het Dichtkunstig onderzoek en oordeel over het treurspel van Orondates en
Statira in Lingelbach 1670, 87. Nil onder de
vlag van Vondel: Te Winkel 1973, iv, 424 (verder over de verhouding tot Vondel). Over de
aanval op Nil uit het schouwburgmilieu en de
discussie tussen Nil en Asselijn: Meijer Drees
1989, 130-137 (het citaat uit het ‘Voor- en Na-

bericht’: 130-131); de kritiek op Meijers Verloofde koninksbruidt en diens reactie ook bij
Van Hardeveld 2000, 75-76.
Opschorting van acties tot nader order
Over de vertaling van Nil van La tirannide
dell’ interesse: Holzhey en Van der Haven. De
affiniteit van Nil met Hooft inzake de technische kant van het dichterschap: Harmsen 1997.
De Vaenius-bijschriften en -uitgaven: Grootes
2003. Francius als lijkredenaar bij de dood van
De Ruyter: Spies 1998, 97-103; de roem van Francius: M. Spies in Frijhoff e.a. (red.) 2004, 381.

Reacties op het optreden van Nil
Over Antonides’ kritiek op m.n. Pels: Minderaa 1965; citaat: 248. Oudaans aanmerkingen
bij Pels’ Q. Horatius Flaccus dichtkunst:
Schenkeveld-van der Dussen in Pels 1973,
41-44; Dibbets z.j. Langedults voorrede: Van
Hamel 1918, 163 en passim. Dullaerts kritiek:
Wybrands 1873, 142-145. Over Smids: Te Winkel
1973, iv, 477-481; zijn Onderwijs in de tooneelpoezije en andere theoretische beschouwingen:
Jansen 2000; de ‘toneelwetten’, toegevoegd aan
zijn opdracht aan Petrus Francius voor zijn
eerste drama Roderik, of de verkrachte Florinde
1681: De Haas 1998, 53 en passim. Zijn Konradijn
en het ongepubliceerde ‘Voorberight’: Harmsen 1980; tekening der hoofdpersonen en hun
allegorische duiding: Van den Doel 2002. De
beknopte poëtica in zijn Poësye: Konst 1997f,
99-102.

Een nieuw schouwburgbeleid
Het aanstellingsbeleid t.a.v. het schouwburgbestuur en het profijt van de opvoeringen in
de periode 1678-1699: Rasch 1991. Toneel in de
periode 1677-1700: Worp 1904-1908, Te Winkel
1973, iv en Worp en Sterck 1920, passim voor
deze periode. Lijsten van Nederlandse toneelstukken tot 1803: Ceneton. (Ongepubliceerde)
opvoeringsgegevens uit de schouwburg periode 1665-1699: Rasch z.j. Het repertoire in
de periode 1700-1772: De Haas 2001. De nieuwe
stukken van Nil: Te Winkel 1973, iv, 443-453.
De bekeerde alchimist: Lindhout 1990. Bidloos
Karel: Te Winkel 1973, iv, 449-450; zijn Fabius
Severus: Konst 2003b, 293-298 en passim. Pels’
kritiek op Karel Fabius Severus (Gebruik r.
1207-1210) in Pels 1978, 81. De tragedies van
Corneille: Hollier 1989, 273-278 (Le Cid en
Cinna: 274-276). Racine: Hollier 1989, 321-327
(Andromaque: 322-323). Bérénice: Konst 1992a,
181. Een vergelijking tussen Racines
Andromaque en Meijers vertaling: Van de
Louw 1972. Over de concurrentie tussen
Dullaerts en Arents’ vertalingen van Racines
Mithridate en Iphigénie: Te Winkel 1890, 98103. Pels’ De gelukte list: Konst 1992a, 178, 181182 (citaat: 178); tekst (van de tweede druk,
1702) online: Ceneton C5206.
Het schouwburgrepertoire in de latere jaren
Algemeen voor beleid, uitgaven en opvoeringen: de relevante literatuur bij ‘Een nieuw
schouwburgbeleid’.
Vertalingen en multimediaal genoegen
Rijk over Racines Bérénice: Konst 1992a, 181.
Katharina Lescailje als vertaalster voor de
Schouwburg: De Jeu 2000, 217-219. Over haar
poëzie: Van Gemert 1995 en Van Gemert in
Lauwerkrans 1997, 396-402. Introductie van
opera’s en zangspelen op het schouwburgtoneel en de stukken van Bidloo: Rasch 1996
en Rasch 2001a. De muitery en de reacties op
Bidloos stukken: Te Winkel 1973, iv, 484-487
en Sterck 1928a, 103-122. De aan Sweerts toegeschreven satire Den berg Parnas behoeft
bestudering. Buysero’s De triomfeerende min:
Koster 1979, 37-43. De geschiedenis van De
bruiloft van Kloris en Roosje: Te Winkel 1973,
iv, 520-525; Meijer 1996, 294-295.
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Andries Pels als woordvoerder van Nil
Pels’ Q. Horatius Flaccus dichtkunst: inleiding
van Schenkeveld-van der Dussen en tekst in
Pels 1973; over het verdwijnen van de rei: inleiding, 25-28; eerder hierover: Kamphuis 1947.
Pels’ Gebruik én misbruik des tooneels: inleiding van Schenkeveld-van der Dussen en tekst
in Pels 1978; eerste citaat: r. 1186-1200; voorkeur voor exemplarische deugdhelden: r. 11691180; bewondering en kritiek t.a.v. Vondel en
Hooft: r. 1361-1456. Kritiek op Jan Vos: o.a.
r. 679-690 en 732-773; erkenning van spanning
in Aran en Titus: r. 1297-1314; bewondering
voor het Franse drama, m.n. de Cid: r. 9591060 (citaat: r. 1052-1053); waardering met reserve voor drama’s van Spaanse en Engelse
origine: r. 1061-1084. Laatste citaat: r. 10931112; Pels’ kritiek op Rembrandt: Emmens
1964, 73-77.

Het nieuwe toneel in het Noorden
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Deugdhelden en gewetenloze schurken
Voor de periode 1678-1681 zie ‘Een nieuw
schouwburgbeleid’. Behalve de enkele tragedies waarop in het volgende nader wordt ingegaan, is het repertoire uit deze jaren niet of
nauwelijks onderzocht. Algemene informatie
geven m.n. Worp 1904-1908 en Te Winkel 1973,
iv, passim; titels (op auteur) in Ceneton. De
drie laatste tragedies van Asselijn: Meijer
Drees 1989, passim. Asselijns De dood van de
graaven Egmond en Hoorne als inspelend op
de actualiteit, en de reacties erop: Duits 1995,
citaat betreffende de eindvertoning: 137.
Karaktertekening in Bidloos Fabius Severus
en Bernagies Arminius: Konst 2003b, 293-304.
Lingelbachs Cleomenes: Konst 1992a; Konst
1993, passim; Konst 2003b, m.n.. 294-299;
Lingelbachs verklaring t.a.v. de opwekking der
emoties en de emotionele tekening van
Theoxena: Konst 1993, 227-229; ook Konst
2003b, 297-298. Kritiek (in handschrift) op
Nuyts Admetus en Alcestis van een anonymus:
Utrechts Archief, arch. nr. 67 (Familiearchief
Huydecoper), nr. 175 (een afschrift).
Bevordering van de burgerlijke orde
Over de thematiek van huwelijkssluiting en de
verhouding der geslachten in het huwelijk,
met speciale aandacht voor Asselijn en Bernagie:
Leuker 1992b, passim en hoofdstuk 5 (de verwijzing naar Sweerts in De huwelyken staat:
180-181; Huygens’ puntdichtje in Asselijns
Schynheilige vrouw: 277). Editie van Sweerts’
satire: Sweerts 1988. Lingelbachs bewerking
van Lichte Klaartje: Van Stipriaan 1994, 395398. Bloemlezingen van Nederlandse kluchten
uit de zeventiende eeuw: Van Moerkerken
1899 en Ornée 1985.
Noord-Nederlands toneel buiten Amsterdam
Zie literatuur onder ‘Een nieuw schouwburgbeleid’. Op de enkele hierna genoemde stukken na is het toneel buiten Amsterdam in deze
periode een vrijwel onontgonnen gebied. Het
repertoire van het gezelschap van Van Fornenbergh en Van Rijndorp tot 1700: Albach 1977,
124-128 en bijlage c; Smits-Veldt in Erenstein
1996, 247-249. De spelen over de moord op de
gebroeders De Witt: zie onder ‘De moord op de
gebroeders De Witt’. Over Elisabeth Hartloops
Tobias: De Jeu en Schenkeveld-van der Dussen
in Lauwerkrans 1997, 370-372. Over Oudaans
Het verworpen huis van Eli: Den Haan 1978.

Toneelleven, rederijkers en literaire disputen
in de Zuidelijke Nederlanden
Over de frequentie van de opvoeringen in de
Antwerpse aalmoezeniersschouwburg: Geudens
1897, 13; Keersmaekers 1978, 184. Over kerkelijke
en religieuze afkeer van het toneel in het Noorden: Meeuse 2004.
‘Hollandse’ toneelgezelschappen op bezoek
Over de loopbaan van Van Fornenbergh en
zijn troep: Kossmann 1915 en vooral Albach
1977; de Stockholmse schouwburg: 103-108;
over de Hollandse gezelschappen in Vlaanderen en Brabant en het kerkelijke beleid ter
zake handelen Claeys 1892, i, 177-195 en
Schrickx 1965 (het incident over het optreden
te Dendermonde, 44-45); over het seizoen
1681-1682 in Antwerpen, zie Geudens 1897, die
de lijst van de opvoeringen en hun opbrengst
publiceert; voor het successtuk van Faust, zie
Kossmann 1910; het Gentse programma is geanalyseerd door Schrickx 1978, die voor de
datering de voorkeur geeft aan 1675; de titel in
de vertaling van Rijk: Thebaïs, of vyandlyke
broeders.
Antwerps toneel van eigen bodem
De processen van de Olijftack: Keersmaekers
1978.
De Olijftack en de Ogier-dynastie
Barbara Ogier: Van Vaeck en Verhouft in
Lauwerkrans, 391-395. Het gedicht van Van
Swaanenburg ‘Over de dood van digteresse
B. Ogier’ is opgenomen in diens Parnas, of de
zang-godinnen van een schilder, Amsterdam
1724, 150-155; citaat: 153, strofe 11. Het citaat uit
Wils’ Bon Jan komt uit de openingsmonoloog
van Sanderyn. Over de toneelbewerkingen van
Don Quichot: Kerkhof 1995; over het stuk van
C. Wils: De Ronde 1930, 130-132 en Arents
1962, 86-87; het spel van Kerricx: Arents 1962,
87-88. De komische muziekspelen zijn nog
niet bestudeerd. Zie ook De Cooman, Meeus,
De Wilde 2004, nr. 45. Leuker 1992, 330 verwijst naar het spel van de broekdragende
vrouw, waar zij kluchten over bazige vrouwen
met heksengedrag tot een Vlaamse traditie rekent. Gegevens over de concurrentiestrijd tussen de Antwerpse schouwburgen vindt men
bij Geudens 1897.

Pogingen tot verandering: jonker Herman
Franciscus van den Brandt
Over Van den Brandt, zie Rombauts 1952, 473475; over Peys: Verkuyl 1971, 392-394; het afschrift van Eertijds is afgedrukt in Belgisch
Museum ix (1845), 251-285. Citaat Mindate:
Van Hamel 1973, 70. Van den Brandts beide
stukken op de Turkenstof zijn besproken door
Meeus 2002; over de Brusselse opvoering: De
Baere 1945, 110. De gegevens over het collectief
auteurschap van Beleg en zijn aandeel daarin
vindt men in Van den Brandts lezersbericht in
De herstellinge van de roomsche religie (a3r)
(citaten tekst burgemeester: p. 27 en 47).

Het kleinsteedse toneel en literaire leven
Het citaat van Caudron staat in een gedicht
naar aanleiding van een schutterswedstrijd:
De Potter en Broeckaert 1876, 189.

Michiel de Swaen als toneeldichter
Een wat verouderde, maar nog zeer informatieve monografie over De Swaen biedt Sabbe
1905. De vertalingen uitgezonderd werd het
volledige werk met een biografische inleiding
uitgegeven door V. Celen e.a.: De Swaen 19281934. Een indringende synthese biedt Rombauts 1952, 461-470, 479-482; zie verder over het
sonnet en de mythevorming rond De Swaen:
Porteman 1993b en De Vos 1997, 36-37; over
het toneelwerk in zijn Zuid-Nederlandse context: Meeus 1996. De gedichten van Domien de
Jonghe zijn uitgegeven door K. de Gheldere:
De Jonghe 1905. Over de tekst van de kamer
van Sint-Winoksbergen: Vieu-Kuik en Smeyers
1975, 345. Het citaat uit Andronicus: Sabbe 1905,
128; De Swaen over het gebruik van de rei: De
Swaen 1928-1934, ii, 266. Een editie van De
gecroonde leersse, met een overzicht en bibliografie over het onderzoek biedt J. Smeyers: De
Swaen 1989; zie ook de moderne vertaling en
toelichting van dit stuk door Meeus: De Swaen
2003; De Griecks moppenverzameling over
keizer Karel en haar politiek-maatschappelijke
achtergronden worden behandeld in Verberckmoes 1998, 137-143. Smit 1975 en 1983
noemt Caudrons Catharina nergens; het citaat
over diens gebruik van de dichterlijke vrijheid
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Brussel
Over de compagnies en hun repertoire na
1670: De Baere 1945. Grabowsky en Verkruijsse
1996 vermelden geen ‘Brusselse’ schakels in
hun studie over de netwerken rond De Fuyter
en Heinck. Drie kluchten uit Het Brussels
klucht-toneel en het voorspel van De ghedempte hoogmoedt zijn uitgegeven door De
Keyser in De Grieck 1926: Ghedwonghe Griet,
Lemmen met sijn neus en Meester Coenraedt
Bierborst. De Keysers toeschrijving van deze
titels aan Joan de Grieck is betwistbaar. Over
het kluchtboek: Verberckmoes 1998, 213-214;
in deze studie wordt het aan Joan de Grieck
toegeschreven. Een korte, maar rake typering
van deze verzameling en andere door de De
Griecks bezorgde recreatief-moraliserende
anekdotebundels biedt Verberckmoes 1997,
418-419. Citaat: De ghedempte hoogmoed, p. 6.
Het pamflet van Manneken Pis behandelt J.
Janssens in Janssens en Sleiderink 2003, 13-18.
De klacht is in facsimile afgedrukt in Culot
1992, 79. Citaat De gecroonde leersse: De Swaen
1989, i, 53, r. 583 e.v. De gegevens over het werk
van Dannoot zijn afgeleid uit de Brusselse
repertoirelijsten gepubliceerd door De Baere
1945; zie ook Liebrecht 1923, 91-108 over de
opera. Andere publicaties over het Nederlandstalig Brussels toneel in die jaren:
Langvik-Johannessen 1996 en het overzicht
van Coigneau 2003b.

Cornelis de Bie
Een gedetailleerd overzicht van De Bies vele
werken met inhoudsopgaven in bb, i, 242-291.
Zie ook Van Boeckel 1910 en Rombauts 1952,
457-459 en vooral 475-479. De Bie en Cervantes:
Arents 1962, 146-147. Spaanse voorbeelden:
De Jans 1929. Osias: De Cooman, Meeus, De
Wilde 2004, 43-44; het Treurspel van het bitter
lyden Christi: 44-45; grotere fragmenten van
dit spel zijn uitgegeven in De Vries 1964, 374384. Over de zich binnen de Nederlandse
kluchtliteratuur onderscheidende ZuidNederlandse voorstelling van de vrouw handelt Leuker 1992, 209-215. De Bie als bekamper
van de protestanten: Buitendijk 1942, 320-335
met een uitvoerige analyse van Hans Holblock.
Voor de late meer Frans georiënteerde komische spelen: Rombauts 1952, 478-479. Over
Sultana Bacharach zie ook Meeus 2002, 200.
Over De Bies bronnen en zijn gebruik daarvan, zie De Jans 1929. Over de bijenmetafoor
van Seneca (Brieven aan Lucilius, 34): Claes
1988, 34, 190. Naleven: Vieu-Kuik en Smeyers
1975, 336, 389, 391 (de academiediscussie: 505).
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komt uit de kerkelijke goedkeuring van de
druk, het citaat over het episch karakter van
Leven uit het voorbericht van drukker
Judocus d’Herdt; ook in de drempeldichten
wordt daar herhaaldelijk op gewezen. De mededeling over het auteurschap van Caudron
bij Vieu-Kuik en Smeyers 1975, 356 berust op
een vergissing. Een handschrift van De gemartelde van Maximus berust in het stadsarchief
van Aalst (nr. 168). Over De Swaens Catharina
en diens eigen positie in de toneelpoëtica van
de hartstochten: Konst 1996c; citaat: De Swaen
1928-1934, ii, 249. Voor de soortgelijke bedenking van Corneille, zie Corneille 1987, iii, 147
en Doubrowsky 1963, 222 e.v. Over Mauritius:
Porteman 1987-1988, 404-408. Aan het spel
over de troonsafstand van Karel v is vanuit
een dramatheoretische invalshoek nog geen
aandacht gewijd. Rombauts 1952, 480-481 ziet
het drama als een dispuutstuk waarin de held
zijn hoogstaande keuze handhaaft. Een langere bespreking vanuit de thematiek van de ketterij biedt Buitendijk 1942, 343-348.
De Neder-duitsche digtkonde
Zie Sabbe 1905, 66-73. Een grondige studie van
het traktaat is er nog niet. Tekst: De Swaen
1928-1934, ii, 189-301 én vi, 330-331; over
Digtkonde als interpretatiemodel voor de
drama’s: Konst 1996c; de uitspraken over
Nederlandse literatoren, met name Vondel:
Rombauts 1960. Voornaamste bronnen:
Vanderheyden 1954; de lokale inbedding van
de stijldiscussie: Porteman 2002b; citaten: De
Swaen 1928-1934, vi, 330 (over Cats); ii, 223,
232-233 (Vondel); vi, 173 (Seynd-brief aan
Ieperse dichter); vi, 166 (beklag bij Diksmuidse
rederijker); de tekst van de kamer van SintWinoksbergen: Vieu-Kuik en Smeyers 1975,
345. De Swaens faam als voordrager van eigen
werk: Sabbe 1905, 9.
De weerklank van de Brugse Helicon
Voor de Brugse Bloedprocessie en de ‘spraken’
van Keldermans en Droomers werd gebruikgemaakt van een niet-gepubliceerde Leuvense
licentiaatsscriptie uit 2001 van T. de Rock. Zie
ook Worp 1908, ii, 111. De dichtwedstrijd en de
daaropvolgende incidenten zijn, toegespitst
op De Swaen, behandeld door Sabbe 1905,
46-65. Voor de wedstrijd van 1699 en Den
Tmoliaenschen Helicon, zie Van Vaeck 1997,
18-19. Bibliografische beschrijving van De

Heliconsche echo: Huybens 2004, 86-87. Citaat
De Swaen: M1r. Het beroepschrift is niet bewaard: Sabbe 1905, 51 e.v. steunt op handschriftelijke notities van Prudens van Duyse.
Het gedicht over de vriendschap: De Swaen
1928-1934, vi, 183-186. Droomers’ intentieverklaring in Idonea is een citaat uit het lezersbericht. De dialoog over Den oorspronck van
de ruine ende armoede der Spaensche Neder landen verscheen in 1685 te Luik. De anekdote
over de Hollandse speellieden komt uit J.P.
van Male, Pronckzael der doorluchtighe ende
gheleerde mannen de welcke zoo te Brugghe als
in het Land van Vrijen ghebloeyt. Brugge,
Stadsbibliotheek, hs. 639 (citaat sub lemma:
Droomers). Zie ook Van Vaeck 1997, 24-25
(ook over Smidts). Over Idonea: De Cooman,
Meeus, De Wilde 2004, 46. Smidts’ Boëtius
werd met een inleiding en een stijlanalyse uitgegeven door K. Langvik-Johannessen en
W. Waterschoot: Smidts 2000. Over het naleven
van Eustachius: Vieu-Kuik en Smeyers 1975,
387; Acket: ibidem, 373. Het citaat stamt uit de
opdracht van Minne-strydt.
Terugblikken en voortbouwen
Ontstaan van het besef van een Nederlandse
literatuurgeschiedenis: Schenkeveld-van der
Dussen in nlg 1993, 298-302. De behandeling
van literaire coryfeeën in Dapper 1663, 440-443
en Van Domselaer 1665, 96-98 en 201-207.
Over Pels’ schets van de literatuurgeschiedenis:
Schenkeveld-van der Dussen in Pels 1973, 29-32
en Pels 1978, 29-31. De verdediging van de Nederlandse literaire erfenis: Mijnhardt 1991, 24-28.
Vondels nalatenschap aan zijn ‘zonen’
De lijkzangen van Oudaan, Antonides, Vollenhove achter in Vondels Poëzy 1682, waarna
ook Francius’ lijkzang, en in Vondel 1855-1869,
xii, 71-103, waarna nog andere gedichten en
grafschriften en Bidloos Joost van den Vondels
lykstacy. Vondel over Vollenhove en Antonides: Brandt 1932b, 64. Over Vollenhove als predikant en dichter: Stronks 1996b, 183-219 (zijn
gelegenheidspoëzie: 198-204). Six van Chandeliers reactie op de verwoesting van de
Utrechtse Dom in Six van Chandelier 1991, i,
nr. 622. Vollenhoves dichtbrieven aan Simonides: Schenkeveld-van der Dussen 1987d, 111112, 121. Zijn liefdesgedichten: Stronks 1996c.
Zijn gebruik van mythologie: Stronks 1996b,

Omzien in bewondering
Over zeventiende- en achttiende-eeuwse dichtersbiografieën: Harmsen 1998 (die van
Brandt: 219-223). Analyse van Brandts dichtersbiografieën in het licht van de humanistische levensbeschrijvingen: Duits 1992.
Oudaans briefwisseling met Brandt: Penon
1880-1884, ii, 109-143; Melles 1958, 138-142.
Brandts biografie van Hooft: Brandt 1932a,
citaat: 27. Het contact tussen Vollenhove en
Brandt: Dibbets 1991, 19-20 en vooral Dibbets
1999. Brieven van Vollenhove aan Brandt in:
De Haes 1740; brieven 16 en 17 (uit 1671) met
Vollenhoves oordeel over resp. Six van Chandelier en Antonides: 19-20. De enige bewaarde
brief van Brandt aan Vollenhove: Penon 18801884, iii, 53-56. Brandts Vondel-biografie:
Brandt 1932b. Suggesties van Antonides t.a.v.
de biografie van Vondel als bijlage in Brandt
1932b, 75-77. Doorwerking van de Aenleidinge
ter Nederduitsche dichtkunste: het nawoord
van Van Oostrom en Schenkeveld-van der
Dussen in Brandt 1986. Brandts literaire oordeel gekleurd door Vondels eigen stijlideaal:
Grootes 1989, 141-142. Citaat: Brandt 1932b, 37.
Brandts levensbeschrijving van zijn zoon
Gerard: Duits 2001a. Over de opzet van Brandts
biografie van Michiel de Ruyter: Duits 2002.
De vaderlandcultus die in de tweede helft van
de achttiende eeuw ontstond: Van Sas 1992.

Moonens pogingen om met zijn ‘Gedachtenis’
literaire bekendheid te verwerven: Stronks
1996b, 222-223. Het citaat uit Moonens
‘Gedachtenis’ in Lijck-reeden enz., 25.
De herfst van een patriarch
De drempeldichten voor de tweede editie van
Koren-bloemen in Huygens 1892-1899, viii,
359-364. Het epigram bij Huygens: Ter Meer
1991. Een uitgave van de gedichten in het nieuwe boek Mengelingh, met helder commentaar,
geeft Van Strien in Huygens 1990; Huygens’
behoefte aan zelfexpressie: idem, 21. ‘Op mijnen
geboort-dagh’ in de bloemlezing Huygens
1984b, 75, ‘Rad van onrust’ in de bloemlezing
Huygens 1996, 45-47; beide gedichten (met
uitvoerig commentaar door Van Strien) in
Huygens 1990, 186-201 (citaten uit Mengelingh
530-532 in de bijlage). De auteurs van de
bloemlezingen bieden verschillende gedichten
over dromen en slapen. Over dromen bij
Huygens ook Strengholt 1977a. Huygens’
jeugdautobiografie (in moderne vertaling
door C. Heesakkers): Huygens 1987; uitvoerig
becommentarieerde editie van De vita propria
(met Nederlandse parallelvertaling) door
Blom: Huygens 2003. Citaat uit ‘Aen sommighe predikers’ in Huygens 1990, 157. Over de
reacties op Huygens’ overlijden in de Lijkdichten, o.a. Vollenhoves visie op zijn poëzie:
Van Strien 1997b. Huygens’ versje over Vollenhoves preektoon in Dibbets 1991, 14-16.
De Index Batavicus rond de eeuwwisseling
Pars over de rederijkers: Schenkeveld-van der
Dussen 1972. Citaat van Francius in Pars 1701,
360-361.
Vrouwen in het profane literaire circuit
Voor de plaats van dichtende vrouwen in het
sociaal-literaire leven van het Noorden zie de
inleiding tot Lauwerkrans, passim (specialisatie op godsdienstige werk in het burgerlijk circuit: 18-19; publicaties van aparte bundels in
het Noorden: 27-30; functie in het sociale verkeer: 56-58; beoefende wereldlijke genres:
66-73); De Jeu 2000, 274-281.
Het literaire netwerk van Katharina Lescailje
en Titia Brongersma
Ludolph Smids’ Gallerye: Meijer Drees 1994,
155. Katharina Lescailje in haar literaire net-
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289-295. ‘Aan de Nederduitsche schryvers’:
Dibbets 1997b. Anti-Franse gevoelens van
Vollenhove: Dibbets 2002, 30-32. Citaat en de
dichters in het ‘zalig zielenvelt’ in Antonides’
lijkzang op Vondel: Vondel 1855-1869, xii, 8081. Spiegels Hert-spiegel door Vondel aan
Antonides aangeraden: Brandt 1632b, 63. Over
Antonides’ poëzie en m.n. zijn Ystroom uitvoerig: Te Winkel 1973, iv, 378-387 en Van Es in
Van Es en Rombauts 1952, 183-206. Antonides
als dichter van Trazil: Van Mourik 1977.
Verzamelbundels van Antonides’ poëzie, met
levensberichten van resp. de vader en David
van Hoogstraten, in: Antonides van der Goes
1685 en Antonides van der Goes 1714. De
Ystroom in: Antonides van der Goes 1685, deel
i; gedeelten ook in Gelderblom (ed.) 1994, 4854. De lofdichten op De Ystroom: Van Mourik
1975. Oudaans lofdicht: Van Mourik 1961.
Bartholomeus van Gents grafschrift op
Antonides in Antonides van der Goes 1685,
Lyk- en grafdichten, 39.
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werk: Van Gemert in Lauwerkrans, 396-398;
De Jeu 2000, 217-219 en passim. Een lijst van
haar afzonderlijke publicaties, waaronder
haar drempeldichten in De Jeu 2000, 300-303.
Citaat uit Pluimers Gedichten: Pluimer 1692,
70-72; Nuyts’ lof op Lescailje, Pluimer en
Bernagie in Nuyts 1697, het voorwerk; ‘Op de
twee nieuwe steenweegen’ in De Bredaasche
Klio: in Ouwerling z.j., 816-817. De afdelingen
in Katharina Lescailjes Mengelpoëzy: Van
Gemert in Lauwerkrans, 396. Katharina Lescailjes dichtwisseling met Sluiter: Stronks
1996b, 98. Brongersma’s lofdicht op Katharina
Lescailje: Meijer Drees 1994, 155. Over Titia
Brongersma’s Bron-swaan en Smids’ relaas
over haar opgraving: Meijer Drees 1994; ook
Jensen in Lauwerkrans, 413-417; haar positie in
het literaire leven: De Jeu 2000, 115-131.
Liefde en vriendschap in vrouwelijk
perspectief
Lescailjes dichtwisseling met Cornelia van der
Veer, haar vrouwenvriendschappen en de mogelijke erotische implicaties daarvan: Spies in
nlg 1993, 286; Van Gemert 1994a; Van Gemert
1995, 19-33; Van Gemert in Lauwerkrans, 398,
met gedichten: 399-402. Van der Veers klacht
over het kwijnen van de vriendschap:
Lauwerkrans, 361-362. Een kritische reactie op
Van Gemert en de identificatie van Sara de
Canjoncle: Grabowsky 2000. Brongersma’s
vriendschap met Joly: Van Gemert 1995, 33-43
en De Jeu 2000, 128-130. Brongersma’s ‘Op ’t af
syn van E.J. Toen het froor, en Doyde, soo dat
men onder, nog over kon’: Brongersma 1686,
6-7. Suzanne van Baerles ‘Aan myn vrient’ in
Brandt 1688, 237-238. De herdersgedichten van
Van Broekhuizen voor Charlotte Lochon en
Lochons ‘’t Klagende Zwaantje’: Van Es in Van
Es en Rombauts 1952, 118-119 en – met aandacht voor hun klassieke bronnen – Konst
2006b; over Lochons gedicht en de afwezigheid van vrouwelijke liefdestaal in het petrarkistische model: Schenkeveld-van der Dussen
1995, 335-336; ook: Schenkeveld-van der
Dussen in Lauwerkrans, 373-375.
Vrouwen over gebeurtenissen buiten hun
eigen kring
Over Paauw: De Jeu in Lauwerkrans, 431-435.
Over Pierson: Bokhoven (red.) 1986.

Dichters in politieke neer- en opgang
Overzicht van de politieke ontwikkelingen in
de periode 1672-1700: Israël 1995, hoofdstukken 31-32; Van Deursen 2004, 310-353 (‘Willem
iii 1672-1702’).
De moord op de gebroeders De Witt
Samenvattingen van de gebeurtenissen in het
rampjaar en de moord op de gebroeders De
Witt: de inleiding (hoofdstuk 1) tot Oudaan
1982 en Van Gemert 1984, 269-272; Panhuysen
2005, hoofdstuk 10. Voor het aantal reacties in
pamfletvorm o.a. de pamflettencatalogus van
Knuttel 1889-1920, ii-2 op deze gebeurtenis
(nr. 10393-10454); een aantal teksten in
Scheurleer (ed.) 1914, ii, 366-411. Hoofmans
‘Herdenking aan het rampjaar 1672’, in:
Koolaart-Hoofman 1774, 73-78. Oudaans reacties op de agressie en moord op de gebroeders
De Witt, o.a. zijn pamfletgedichten: Melles
1958, 83-91; Oudaan 1982, bijlagen iiia-c (citaat
uit de tweede Laster-kladde: 128); zijn gedicht
‘Op de voorste vinger der rechterhand, van
wijlen de heer raad-pensionaris Johan de
With: gebalsemt in een glasen-fles bewaart’ in
Vroom 1997, 16. Oudaans polemiek met Van
den Bos: Van Vliet en De Niet 1995, ook Te
Winkel 1973, iv, 370. Vondels ‘Ter eeuwige gedachtenisse van den heer Joan de Wit’ en twee
onderschriften bij een afbeelding van de raadpensionaris in Vondel 1927-1940, x, 642-644.
Van Hoogstratens ‘Aen de moorders’ en
Asselijns ‘Aan Maria van Berckel, weduw van de
heer Cornelis de Witt’ in Het swart toneel-gordyn, deel ii, 1677. Gedichten van Bidloo in
idem, deel i (1676) en iii (1678); ook in Bidloo
1719, onder ‘Lijkzangen’. Lescailjes ‘Hollands
treurklagt’ in Lescailje 1731, i, 35 (onder
‘Staatsgevallen’). Over de Stockholmse opvoering van de Tragoedie van den bloedigen Haeg:
Albach 1977, 117-118 (waar het spel ten onrechte wordt opgevat als anti-Oranje). Overzicht
van enkele edities en uitvoerig over de tekst:
Noak 2002a, 235-236, 241-261. Editie van
Oudaans Haagsche broeder-moord: Oudaan
1982; over het stuk ook: Van Gemert 1984 en
Noak 2002a, 262-280. Simonides’ verheerlijking
van Jacob de Graeff: Panhuysen 2005, 426-428.
Oudaans vreugde over de omwenteling in
Engeland: Melles 1958, 155-156.

1975, 99. Het citaat uit het Journaal van
Constantijn Huygens jr. o.a in Worp 1891, 162.
De menigte auteurs van pamfletgedichten,
lijk- en grafredes en levensbeschrijvingen naar
aanleiding van de dood van Mary Stuart in de
pamflettencatalogus van Knuttel iii (nr.
14046-14134); het aandeel van vrouwen: De Jeu
2000, 196. Analyse van Vollenhoves preek en
lijkdicht: Schuffel 1999. De beloning van
Moonen: Lindeboom 1958, 71. Rotgans’
Wilhem de derde: Smit 1975, 706-762 (doorwerking van Boileau: 721-722).

Propaganda tegen en voor Oranje
Conflicten tussen de stadhouder en Amsterdam: Frijhoff e.a. (red) 2005, 199-204.
Tieranny van eigenbaat: Holzhey en Van der
Haven. De strekking van Pieter de la Courts
Sinryke fabulen: Wansink 1986; de opzet: Noak
2002b. Hollands koors ook in Nederduitse en
Latynse keurdigten 1710, 145-172. Hierover en
over andere schimpdichten op Willem iii: Te
Winkel 1973, v, 4-5. De lotgevallen van
Boekenes: Weekhout 1998a, 211-215. Kunst als
propaganda voor Willem iii: Slechte 19881989 (de leuze in de Hollandse vlaggen, 1688:
11). Romein de Hooghe: Otten 1988-1989.
Citaat uit Bidloos gedicht op het vertrek van
prinses Mary naar Engeland in Bidloo 1719,
164. Citaat uit Lescailjes ‘Op den heere prinse
van Oranje’: Lescailje 1731, i, 27. Elisabeth van
den Heuvels Vorstelyke eertrap: De Jeu 2000,
207-208; haar poëzie over religieuze stof en
haar relatie tot Vollenhove: Van Gemert 2001,
229-231. Over Rabus’ variëren op Vondel in
Verlost Britanje: Smit 1975, 697-704 (citaat:
699); zijn afkeer van het katholicisme, in de
geest van Oudaan: De Vet 1980, 10-21.
Beloningen van dichters van Oranjelof: Snoep
1975, 99; De Vet 1980, 21; dankgedicht van
Pluimer in Pluimer 1692, 25-26. Over Arents’
gedichten ter verdediging van Amsterdam: Te
Winkel 1890, 120-129. De Oranjepropaganda
in 1691 en de rol van Bidloo en De Hooghe
hierin: Snoep 1975, 91-151; Snoep 1988-1989,
35-41. De genoemde auteurs van pamfletgedichten in de catalogus van Knuttel 1889-1920,
iii onder 1691 (nr. 13610-13648); een sonnet
van Lescailje in Lescailje 1731, i, 28. De bij deze
gelegenheid geslagen gedenkpenning: Snoep

‘Daar heerst de min’. Jan Luykens Duytse lier
De door Meeuwesse 1977 voorgestane opvatting dat Luykens debuutbundel al de weergave
zou zijn van een bekeringsfase en verinnerlijking is afdoend weerlegd in een baanbrekend
artikel van Gelderblom 1982, ook opgenomen
in Gelderblom 1991, 94-119. De ‘lokale’ liedboektitels stammen uit de jaren 1667-1672.
Vgl. Scheurleer 1977. Duytse lier is 1996 met
inleiding en aantekeningen uitgegeven door
Gelderblom, Paasman en Steenbeek: Luyken
1996. Voor de stand van zaken over het onderzoek van de bundel, zijn ontstaan en de literaire
en artistieke milieus waarin de jonge Luyken
verkeerde: Van ’t Veld 2000, 46-57 en 96-106.
Daar ook in bijlage het vroege gedicht voor
Verlove (475-477). Zie ook Visser 1999, 175176. Over zijn plannen voor een heldendicht
spreekt Luyken in de opdracht van Duytse lier
aan de meisjes.

Ontspanningsliteratuur voor de zinnen. Van
literair amusement tot uitdagend libertinisme

Romans
De ontwikkeling van de Nederlandse roman
wordt uitvoerig behandeld door Kloek in deel
v van deze literatuurgeschiedenis. Deze paragraaf is bijna geheel gebaseerd op Leemans
2002a. Een bibliografie van het Nederlandstalig narratief fictioneel proza in de periode
1670-1700 geven Gieles en Plak 1988. De verhouding herdrukken-oorspronkelijk werk:
Leemans 2002a, 47. De motivaties om in voorredes het eigen karakter van de roman te benadrukken en de gevolgen voor de waarheidspresentatie: Pol 1987, i, 79-83 en Leemans
2002b, 42-44; teksten passim in Pol 1987, ii.
Subgenres en zwaartepunten van thematiek in
de vertalingen en oorspronkelijke Neder-
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Het vaderland gered
Reacties op het rampjaar: Munt 1997: oproep
tot morele hervorming en Antonides’
Oorspronk van ’slands ongevallen: 16-19.
Gehele tekst in Meijer Drees en Stronks 2002,
58-61. Teksten over de gebeurtenissen 16721678 (met o.a. gedichten van Lescailje en Van
der Veer op de zeeslagen bij Schooneveld) in
Scheurleer (ed.) 1914, ii, 353-545; een lijst in de
pamflettencatalogus van Knuttel. Citaat uit
Six van Chandeliers ‘Medaalje’ in Six van
Chandelier 1991, i, 880. Over Coopmans ZeeClio: Meijer Drees 2001. Citaat uit Lescailjes
‘Vreê verbond’ in Lescailje 1731, i , 17-20 (onder de Mengeldichten).

landse romans in deze periode: Grootes en
Jansen 1990, 116 (1670-1675) en m.n. Leemans
2002a, 53-87. Editie van van Sweerts’ satire De
tien vermakelikheden des houwelyks: Sweerts
1988. De Europese picareske traditie: Van Gorp
1978. Uitgevers, waaronder m.n. Timotheus
ten Hoorn: Leemans 2002a, 47-52.
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Het fatsoen in het geding
Het citaat uit Bernagies De románzieke juffer
in Altena 1991, 11 en in Leemans 2002a, 215-216,
alwaar ook de verwijzing naar de klucht van
De la Croix. Over De Franequer los-kop:
Altena 1991; Altena verzorgde hiervan een editie in 1989. De leesgierigheid van jonge meisjes: Dibbets 1997a, 148-152. Voor Heinsius’ Den
vermakelyken avanturier: Van Gorps inleiding
tot de editie in N. Heinsius 1981, verder ook
Koppenol 2006a, 43. Gegevens over de Nederlandse pornografische romans en interpretatie
daarvan alle gebaseerd op Leemans 2000a:
vormen, overeenkomsten en verschillen met
de eigentijdse andere Nederlandse romans, relatie tot de Europese pornografische traditie
en thematiek: 89-143; het zich onttrekken aan
moraal: 100-102; Pieter Elzevier als mogelijk
auteur van De doorluchtige daden van Jan
Stront: 191-205; samenwerking tussen uitgevers en auteurs: 181-187. Inleiding tot
D’openhertige juffrouw in Kloek e.a. (ed.)
1998. Over ’t Amsterdamsch hoerdom en andere literaire bronnen met prostitutiebeschrijvingen: Van de Pol 1996, 48-66; een facsimileeditie: Amsterdams hoerdom 1976. Inleiding
tot het tweede deel van Jan Stront in de leeseditie Leemans (ed.) 2000. Jan Stront en de
relatie tot zijn Franse voorbeeld: Leemans
2000b. Over Pieter de Neyn en zijn Vrolyke
uuren: Huigen 1991, m.n. ook over zijn visie
op het leven in De Kaap. Over Salomon van
Rusting: Peereboom 1995.
Radicaal gedachtegoed?
Censuur in de republiek: Knuttel 1914, Weekhout 1998a, Leemans 2002a, 150-162. Filosofisch
radicalisme en Nederlandse spinozisten: Van
Bunge 2001, hoofdstuk 4; Israel 2001, deel ii.
De invloed van de bijbelkritiek op het letterlijk geloof in de bijbel: Jorink 2006, 97-113.
Over Beverland: Leemans 2000a, 250-256. De
door Leemans verdedigde these betreffende
de aanwijsbaarheid van radicale verlichtingsideeën in Nederlandse pornografische romans

(Leemans 2002a, m.n. hoofdstuk 6) wordt in
twijfel getrokken in Van Strien 2003; zie ook
Van Gemert 2006, 7. Van Gemert 2003 zet
vraagtekens bij Leemans’ these dat in deze romans burgerlijke waarden worden ontkracht.
Wortel 2006 herkent op betwijfelbare gronden
spinozistische ideeën in De kloekmoedige
land- en zeeheldin. Over D’edele Sandastra en
enkele andere romans uit de laatste periode
van de zeventiende eeuw: Van Gemert 2006a.
Over het belang van Bekkers De betoverde
weereld o.a. G.J. Stronks 1991. De reacties op
dit werk: Van Bunge 2001, 140-148, Israel 2001,
378-405; die van Simon de Vries: Baggerman
1993, 151-170. De reactie op De Vries in De vryagie van Jan de Plug en Caat de Brakkin:
Leemans 2002a, 245-247. De twee boeken over
de Seven duyvelen: Baggerman 1993, 188-194
en – met name over de situering van de illustraties – Sarnowiec 2001. Pamfletten over
deugd en ondeugd van vrouwen: Veld 1998.
Religieuze literatuur in de Spaanse
Nederlanden
Over de bundel van Craywinckel bestaat geen
secundaire literatuur. Gegevens over het religieuze dichtwerk van De Bie: bb, i, 249-291 en
Buitendijk 1942, 320 e.v. Sallaerts: Porteman
1996e, passim.
Lekendichters: poëzie voor bidstoel en broederschappen
Over Pieter Cauwe zie vooral Van Acker 1998
met tal van nieuwe gegevens; een bloemlezing
biedt Porteman 1976b; voorts: Huybens 2004,
38-39 (onvolledig); Cauwe-Gezelle: Porteman
1976b, 12-13 en De Vos 1997, 333, 342, 418. Voor
het voortleven van Herders brengt in FransVlaanderen: De Coussemaker 1856, nr. 13.
Forret: Verbeke 1965, 348-350, Huybens 2004,
58-60. Over De Swaen: zie de lit. aangegeven bij
‘Michiel de Swaen als toneeldichter’ (p. 933) en
over Het leven: Smit 1983, 621-633 en Porteman
1993b; tekst: De Swaen 1928-1934, iii-iv;
citaat: iv, 105. Over de katholieke inschatting
van het huwelijk en de superioriteit van de
maagdelijke staat: Storme 1992b, 67-73.
Liedboeken: zingen, mediteren en mystiek
Zie voor de productie in deze periode vooral
Verbeke 1967 en Huybens 2004. Met dank ook
aan Maartje de Wilde. Van Milst: Van Duin-

kerken 1949 (citaat: 41); Wilant: Verbeke 1967,
369-371 en De Cooman, Meeus, De Wilde
2004, 4; Vander Meulen: Porteman in Lauwerkrans, 335-341; J.D.G.: Verbeke 1967, 351-356,
Schenkeveld-van der Dussen 1996b, 30-34 en
Porteman in Lauwerkrans, 421-428 (beide
laatste met tekstvoorbeelden); de relatie van
haar bundels met Lucas van Mechelen ontdekte Van Sassenbroeck 1998 (citaten: Den gheestelycken echo, 82-83, 96-97). Geestelijke dochters in de Zuidelijke Nederlanden: De Vroede
1994. De thematiek van de geestelijke leiding
in Droeven Alleluia: Porteman 1977-1978, 178183; uitgave levensbericht: ibidem, 217-220.
Den seraphynschen nachtegael: ibidem, 98108.

De spiritualiteit van het schrijven in vrouwenkloosters
Karmelietessen in de Zuidelijke Nederlanden:
de bijdrage van A.D. Mercélis in: Dochters van
stilte 1998, inz. 266-274. Anna van Jezus en
Anna van Sint-Bartholomeus: Vier eeuwen discalsen 1968, 60-68; voor het aantal Nederlandse
Theresia-teksten steunen wij op een onderzoek van Luc de Smedt, die in zijn licentiaatsverhandeling over de gedrukte zeventiendeeeuwse Nederlandse vertalingen van haar
gedichten (Leuven, 1978 in ms., 113-134) nog
een aanvulling maakte op De Wilt 1952; over
Margarita vande Moeder Godts: Robberechts
1994 (citaat: 273); aan het dolorisme in de
vrouwelijke kloosterkunst wordt veel aandacht gewijd in Vandenbroeck 1994. De houding van Anna van Jezus tegenover de Nederlandse mystiek behandelde Orcibal 1959, 13-14.
Françoise-Clara van Sint-Lieven: Moereels
1950 en Porteman in Lauwerkrans, 298-303;
citaten Lourier: aldaar 299 en ed. 1710, xxii.
Bottens’ Reghelen: Paulissen 1959, 101-106
(drukgeschiedenis) en 224-225 (verbanden
met Françoise-Clara van Sint-Lieven).
De begijnen
Over de middeleeuwse begijnen, hun ontstaan

Schrijven en ‘geschreven worden’ in een kluis:
Maria Petyt (1623-1677)
De tekst van Het leven is uitgegeven door
J.R.A. Merlier: Petyt 1976. Over de mystiek van
Petyt: Deblaere 1962, de herontdekker van de
schrijfster (met ruime bloemlezing); Petyt als
auteur: Porteman in Lauwerkrans, 281-288.
Citaten: Petyt 1976, 99-100 (schrijven op eigen
initiatief), 114 (geschreven worden), 75-76
(brieven aan vader), 29-30 (kinderpokken),
163 (suïcidale gedachten); Deblaere 1962, 111
(vervoering). Invloeden: Deblaere, 128-165;
mariale aspecten: 196-211; citaat over onverbeelde godservaring en christocentrisme: 183.
Latijnse vertaling: ibidem, 17-19.
Religieuze letteren in de Republiek
Het citaat uit Philopater en de interpretatie ervan is geheel ontleend aan Van Bunge 2003, 12.
De roman is met een inleiding uitgegeven
door Maréchal: Duijkerius 1991. Zie ook
Evenhuis 1965-1978, iii, 127-130 en Leemans
2002a, 292-297. Voor de radicale verlichting:
Israel 2001. Het bekende beeld van de stiefkinderen is van Lindeboom 1929, die het evenwel
niet beperkte in tijd en ruimte; voor de omschrijving ‘Chrétiens sans église’, zie
Kolakowski 1969.
Het gereformeerd geloof als ruimte voor
poëzie en emblemata
Over Rabus’ Kruis-held: Smit 1975, 690-697;
Van der Goes’ Paulinade: ibidem, 241-245;
Zegen en vloek-dichten: De Vet 1980, 10-12.
Over Bakes Bybelse gezangen en de verhandeling: Smit 1983, 170-171 en Stronks 1996b, i.h.b.
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Tredend uit de verborgenheid: autobiografische teksten van vrouwen
Algemene karakteristieken: Lauwerkrans,
13-15, 54-56, 64-66. Citaat Petyt: ibidem, 285;
Petyt 1976, 113-114. Post-Tridentijnse kloosterhervormingen en mystiek: Robberechts 1994,
286 met een verwijzing naar Sánchez 1988.

en verbreiding: Van Oostrom 2006, 414-419.
De kwantitatieve gegevens zijn ontleend aan
De Vroede 1996, 181-187 en Mestdach 2000, 8083. Over het dispuut omtrent Begga: Philippen
1918, 149-156. Het citaat van Malderus is te
vinden in de Vita S. Beggae van Van Rijkel, 731
(Nederlandse vertaling: Philippen, 142). M.H.:
Porteman in Lauwerkrans, 342-346 en Huybens
2004, 100. Van Het leven (1712) publiceerde het
Algemeen Rijksarchief te Brussel in 1994 een
facsimile. Anna Berchmans: Porteman in
Lauwerkrans, 268-271; Cordeys: idem, 418-420;
Peremans: idem, 330-334 (citaat: 334), Van
Schrieck: idem, 379-382. Citaten Petyt: Petyt
1976, 119, 204.

940

297-302. Citaat: Van Es in Van Es en Rombauts
1952, 247. Effect in de achttiende eeuw: Smit
1983, 170. Bake en Huygens: Van Es en Rombauts 1952, 246; Bake en Vollenhove: Stronks
1996b, 186, 299; Bake en Moonen: ibidem, 249;
Moonen en Focquenbroch: Marguc 1982, 20-21,
34-35. Over de religieuze poëzie van Vollenhove volgen wij Stronks 1996b, 183-211 en
289-297. Over de geplande heruitgave van de
gezangen: ibidem, 194-195 met het citaat.
Moonens religieus dichterschap wordt eveneens behandeld naar de inzichten van Stronks
1996b, 221-260 en 296-297. Zie ook Beening
1963, 300-310. Citaat van het portretdicht van
W. Everwijn 1705: Stronks 1996b, 259.
Moonens roepingsgeschiedenis – hij ambieerde eerst het leraarschap: Lindeboom 1958, 4041. Het citaat van D’Outrein komt uit de voorrede van de Uitbreiding en is overgenomen uit
Boot 1971, 277. Over zijn hofdicht: Van Veen
1985, 54-55 en De Vries 1998, 235-237; van
Johan van Arnhem verscheen in 1707 een bundel christelijke poëzie, die o.m. een rijmver taling bevat van de meditaties van Joseph Hall;
Pluimer: Van Veen 1985, 51-52; over D’Outrein
als beoefenaar van de emblematische theologie en zijn Proef-stukken: Schenkeveld-van der
Dussen 1993 en 2003 en Van ’t Veld 2004, 35-37;
een ouder gedicht van hem in het genre van de
Invallen is afgedrukt in Komrij 1986, 752-755.
Over Aletta Baeck: Pieters en Schutte 1999.
Haar verzen verschenen postuum in een te
Amsterdam uitgegeven verzameling
Mengeldichten (1750). Over de hoogliedinterpretaties van Lydius, Groenewegen en
D’Outrein: Boot 1971. Philopater: Duijkerius
1991, 93, 99. Over Konings zesdelige Lexicon
hieroglyphicum: Schenkeveld-van der Dussen
2003, 987-997. Over de zinnebeeldige theologie en haar coccejaanse wortels, zie Jacob van
Sluis over de Harderwijkse hoogleraar
Bernhard Cremer in Boots 2000, 177-199.
Vrouwen aan het woord in de gevestigde kerk
G. Sluiters: De Jeu 2000, 234-236. Nevius: De
Baar 1991, De Jeu in Lauwerkrans, 324-329
(citaat: 327) en Van Lieburg 2004. Cornelia
Leydekker: De Jeu 2000, 253-254; Van der
Deliën: S. Post in Lauwerkrans, 313-315; Van
Os: ibidem, 363-369 door De Jeu, met o.a. het
antwoord op het huwelijksaanzoek en haar
dankgedicht aan Van der Veer. Morian: Van
Strien 1994, id. in Lauwerkrans, 383-390 en De

Jeu 2000, 230-232. Gordon: Schenkeveld-van
der Dussen in Lauwerkrans, 408-412 (o.a. het
gedicht Verrukking) en Schenkeveld-van der
Dussen 1994c. Voor haar briefwisseling met
Oudaan, Huygens en Vollenhove, zie ook SmitsVeldt en Bakker 1999, 76-79 en 135-139. Over
Henrica van Hoolwerff: Stronks in Lauwerkrans, 464-467 en De Jeu 2000, 251-252.
Bidden en zingen: liederen voor gezin
en conventikels
Dit overzicht steunt in hoge mate op Stronks
1996b. De bundels van Boekholt: Alblas 1987,
230-238. Liederen in embleemboeken:
Raasveld 1995; Feylingius: Biemans 2003. Van
Doesburg: Stronks 1996b, 105-106; D’Orville:
11-14, citaat: 37. Over de bloemlezingen van
Stapel en Rintjens, zie Visser 2004. Over de
verhouding van de Nadere Reformatie tot andere spiritualiteiten, zie Op ’t Hof 1994
(doopsgezinden) en Op ’t Hof 1991 (katholieken).
In de ban van profetessen en profeten
Een wetenschapper in nood: Jan Swammerdam
en Antoinette Bourignon
Over Bourignon, zie De Baar 2004a en b. Haar
relatie met Swammerdam: De Baar 2004a,
473-480 en De Baar 2005. De poëzie van
Swammerdam is uitgegeven in Lindeboom
1980, 41-113; over de Zuid-Nederlandse oriëntatie van Swammerdams poëzie: 35-36 en De
Baar 2005 (citaat: 334). Over Swammerdams
visie op de schepping: Jorink 2006, 229-246.
‘Eukleria’ of de beste keus: Anna Maria van
Schurman volgt Jean de Labadie
Over ander Nederlands dichtwerk van Van
Schurman: ‘Mystieke accenten’. Het gedicht
uit 1677 is met commentaar uitgegeven door
P. van Beek in Van Schurman 1992, 132-136;
over de bundel Ziels-verlustiging, aldaar 132
en Alblas 1987, 168, 294-295, 307. De Labadies
onthaal in Utrecht en Amsterdam: Van
Lieburg 1989, 119-138, Evenhuis 1965-1978, iii,
211-242 (de rol van Uilenbroek: 220-221). De
beide gedichten van Huygens: Huygens 18921899, vii, 298-299 en 304-307; zie verder
Strengholt 1987, 292, Van der Stighelen 1987,
143-146, Keesing 1993, 184-186. Eukleria: De
Baar 1992, Scheenstra 1992 (125: het boek als
‘verscherpte positiebepaling’) en Van Beek

2004, 225 e.v.; citaat ‘avondlied’: aldaar 225
naar Lof-sangen (1675) 211-212.

Stille pelgrims op zoek naar het eeuwige vaderland: Jan Luyken en zijn kring
Het tweede debuut van Jan Luyken
Over Arentsz: Visser 1999 en De Baar 2004a,
278. De bekering: Van ’t Veld 2000, 58 e.v.; de
dood van Rixtel: 59; zie daarover ook Meeuwesse 1977, 37-38. De anekdote wordt voor het
eerst verteld door Mabé 1829. Vekeman 1986,
172-174 suggereert dat Luykens bekering omstreeks 1675 zou bewerkstelligd zijn door zijn
vrouw. Jesus en de ziel (de latere uitgaven hebben Jezus) is, vergezeld van een bronnenonderzoek, in 1916 uitgegeven door F. Reitsma:
Luyken 1916. Zie ook Van ’t Veld 2000, 106-112
en met name 201-211 over de invloed van
Böhme. De auteur acht die minder belangrijk
dan in de ter zake overigens sterk evoluerende
studies van Vekeman wordt gesteld: Vekeman
1979, 1981, 1983, 1984, 1986. Over de vernieuwing van de platen in 1714: Stronks 2005.
De Voncken der liefde Jesu
Van ’t Veld 2000, 117-119 en Raasveld 1995, 4753, 354-355 en 1995b (over de liederen). Een
uiteenzetting van Böhmes leer is te vinden bij
Van ’t Veld 2000, 180-200.
Luyken in gezelschap: etser, lieddichter en lichtend voorbeeld
Brieven: zie de bloemlezing van Vekeman,
Luyken 1983; over Luykens activiteit als etser,
zie de onder ‘Stille pelgrims op zoek naar het
eeuwige vaderland: Jan Luyken en zijn kring’

De stichtelijke embleemboeken
De bundels worden een na een behandeld in
Van ’t Veld 2000, 133-145. De böhmistisch geformuleerde gedichten in Beschouwing der
wereld (1708): 35, 40, 42, 147, 173, 195 (citaat).
Over de opbouw en de strekking van Het leerzaam huisraad: Gelderblom 2003. Citaat ‘kachel’: ed. 1711, 31. Citaat uit Des menschen begin: ed. 1712, G6r. Het niet in Het overvloeijend
herte opgenomen vers over Böhme is te vinden
bij Van ’t Veld 2000, 502. Waarderingsgeschiedenis van Luyken: Meeuwesse 1977, 43-81.
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De geschriften van Jacob Böhme
Overzicht: Van Ingen 1984; Beets: Heijting
1973; Van Beyerland en Gichtel: Janssen 1986;
zie ook Van ’t Veld 2000, 145-149. Over
Tanneken Denijs is nog weinig bekend, zie: De
Jeu 2000, 242-243. Over Guilbertus: Zijlmans
1999. Een gedetailleerde stand van zaken van
het Luyken-onderzoek biedt het boek van Van
’t Veld 2000. Visser 1999 behandelt Luykens
positie in het doopsgezinde milieu. In 1977 bezorgde de Utrechtse uitgeverij De Banier een
facsimile-uitgave van Luykens eigen werken.
De catalogus van het etswerk door Klaversma
en Hannema 1999 vormt een belangrijke aanvulling op Van Eeghen en Van der Kellen 1905.

vermelde catalogi. De gegevens over de kwantiteit van het etswerk zijn ontleend aan Van ’t
Veld 2000, 84; Luykens Bunyan-illustraties en
pelgrimsspiritualiteit vormen het hoofdonderwerp van diens dissertatie. De heruitgave
van Bloedigh toneel behandelt Visser 1999, 167174. De wordingsgeschiedenis van Spiegel is
beschreven door Van ’t Veld 2000, 124-129 met
verwijzing naar Feitama; zie ook de voortreffelijke analyse van Gelderblom 2000 met een
karakterisering van de bundel t.o.v. de standenboeken. De catalogus van Barnes 1995 is
geheel gewijd aan Het menselyk bedryf. Voor
Luyken als lieddichter, zie de onder ‘De
Voncken der liefde Jesu’ vermelde studies van
Raasveld. Luykens ‘Al ruisen’ in het Liedboek
voor de kerken: Compendium 1977, 980-981
(nr. 433); andere daarin opgenomen liederen:
484-485 (nr. 190) en 848-851 (nr. 379).
Boekholt als dichter en emblematicus: Alblas
1987, 101-106 en 225-259. Een facsimile-uitgave
van Goddelyke liefde-vlammen is op grond van
de achttiende-eeuwse toeschrijving opgenomen in de reeks Luyken-reprints van De
Banier. Over het werk van Pieter en Jan
Huygen: Raasveld 1995, 348-349 en passim; citaat De beginselen: ed. 1690, 57; citaten
Stichtelyke rymen: ed. 1700, 3 en het slotlied;
over Gesina Brit van Blokzijl, zie Luijten in
Lauwerkrans, 403-407. De Nieuweveen-druk
van Jocelyn: Raasveld 1997. Spinniker: zie de
inleiding van I. Gerards-Nelissen in Spinniker
1974.

Bij wijze van nawoord: de muzen… onbegrensd

Citaat: Van der Noot 1975, ii, 369-370; commentaar Waterschoot: iii, 241-244.
De Nederlandse literatuur buiten de Lage
Landen
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Algemeen over de uitstraling van de zeventiende-eeuwse Nederlandse letterkunde:
Schenkeveld-van der Dussen 1994b, 149-166,
Gelderblom 1993 en Frijhoff en Spies 1999,
585-590. Junius: Heesakkers 1998². Citaat
Harsdörffer: Konst 2003, 83.
Het Duitse taalgebied
Voor dit niet-gedetailleerde overzicht steunen
we op Gillet 1914, Bornemann 1976, Van Ingen
1981, Schenkeveld-van der Dussen 1994b,
Frijhoff en Spies 1999 en Jordan 2003. Citaat
Opitz: Van Ingen 1981, 11. Over Cats: Bolte
1897, Gillet 1914, 16-18, Bornemann 1976, 182191, Frijhoff en Spies 1999, 586; Titz:
Schenkeveld-van der Dussen en Schipperheijn
2003. Over Gryphius: Van Ingen 1978 (ook
over de andere Duitse bewerkingen van
Vondelstukken) en Kiedron 1993. De roman
en Von Zesen: Van Ingen 1981, 14-18, Frijhoff
en Spies 1999, 586-587. Van Beverwijck: Van
Ingen 2003. Visscher: Konst 2003c. Citaat
Morhof: Gillet 1914, 13.
Scandinavië
Algemeen en met name Vondel: Grit 1994,
29-51.
Denemarken
Grit 1994, 32-34; citaat: Vondel 1927-1940, viii,
622. Arrebo, Bording, Worm: Grit 1994, 37-38
(citaat: 38).
Zweden
Wrangel 1901, hoofdstuk 10, Muller 1921, 298302 en Grit 1994, 30-32.

De Nederlandse variant?
Gebaseerd op Frijhoff en Spies 1999, 603-609.
Over de betekenis van het lied: Van Stipriaan
2002, 7. De rol van het contrafact: Grijp 1991.
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25 Amsterdam, Rijksmuseum, Rijksprentenkabinet.
31 Ex.: Leuven, Universiteitsbibliotheek,
ra56395.
32 Ex.: Leuven, Universiteitsbibliotheek,
Tabularium, a56995.
59 Rouen, Bibliothèque Municipale, ms.
Leber 2616 (3090).
63 Brussel, Koninklijke Bibliotheek,
Prentenkabinet, s.ii 7588.
64 Ex.: Gent, Universiteitsbibliotheek.
66 Overgenomen uit: C.E.H.J. Verhoef,
Philips van Marnix, heer van Sint
Aldegonde. Antwerpen, 1985 (4).
75 Ex.: Gent, Universiteitsbibliotheek.
85 Ex.: Amsterdam, Universiteitsbibliotheek, Bijzondere Collecties, og 91-5.
95 Den Haag, Koninklijke Bibliotheek,
1702 e 20.
102 Amsterdam, Rijksmuseum.
K L E U R K AT E R N I

1 Leiden, Universiteitsbibliotheek,
ms. bpl 1406.
2 Utrecht, Centraal Museum, inv.nr. 5571.
3 Amsterdam, Rijksmuseum.
4 Antwerpen, Koninklijk Museum voor
Schone Kunsten.
115 Den Haag, Koninklijke Bibliotheek,
1704 a 11.
119 Leiden, Stedelijk Museum De Lakenhal.
120 Rotterdam, Atlas Van Stolk, avs 570.
127 Amsterdam, Rijksmuseum.
142 (beide) Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 174 e 15.
149 Den Haag, Koninklijke Bibliotheek,
839 e 29.
162 Den Haag, Koninklijke Bibliotheek,
1702 e 49.
181 Ex.: Leuven, Universiteitsbibliotheek.
184 Ex.: Leuven, Universiteitsbibliotheek.
191 Ex.: Amsterdam, Universiteitsbibliotheek, Bijzondere Collecties, of 63-802.
194 Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 1 b 20.
199 Ex.: Leuven, Universiteitsbibliotheek.
203 Vlaardingen, Stadhuis. Foto: Willem van
Det.

207 Amsterdam, Universiteitsbibliotheek.
213 Leuven: Universiteitsbibliotheek.
214 Ex.: Amsterdam, Universiteitsbibliotheek, Bijzondere Collecties, ol 44.
229 Het blazoen van het Wit Lavendel uit
1606 is in het bezit van Trou Moet
Blycken te Haarlem.
236 Amsterdam, Universiteitsbibliotheek.
238 Amsterdam, Universiteitsbibliotheek.
239 Amsterdam, Rijksmuseum.
242 Amsterdam, Theater Instituut Nederland. Foto: Wouter van Heusden.
250 Ex.: Leuven, Universiteitsbibliotheek.
257 Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 12 l 6.
266 Ex.: Amsterdam, Universiteitsbibliotheek, Bijzondere Collecties.
272 Antwerpen, Museum Plantin-Moretus.
275 Ex.: Leuven, Universiteitsbibliotheek en
Maurits Sabbebibliotheek.
279 Ex.: Den Haag, Koninklijke Bibliotheek,
851 d 31.
291 Leuven, Universiteitsarchief, p 100.
295 Ex.: Leuven, Maurits Sabbebibliotheek,
P248.694.1/Q° davi Veri.
303 Bewaarplaats onbekend. Overgenomen
uit: Antwerpen, verhaal van een metropool. Catalogus 1993 (46).
311 Ex.: Leuven, Universiteitsbibliotheek.
321 Ex.: Leiden, Universiteitsbibliotheek.
K L E U R K AT E R N I I

1 Brussel, Koninklijke Bibliotheek,
ms. 20.327.
2-3 Londen, Daily Mail and General Trust
plc.
4 Den Haag, Koninklijke Kabinet van
Schilderijen Mauritshuis.
333 Den Haag, Koninklijke Bibliotheek.
339 Den Haag, Koninklijke Bibliotheek,
759 c 17.
343 Den Haag, Koninklijke Bibliotheek,
174 f 13.
346 Ex.: Leuven, Universiteitsbibliotheek.
353 Amsterdam, Rijksmuseum.
364 Amsterdam, Rijksmuseum.
376 Amsterdam, Theater Instituut Nederland.
382 Dresden, Staatliche Kunstsammlungen,

387
397
400
406
416
432

Kupferstich-Kabinett. Foto: Herbert
Boswank.
Amsterdam, Universiteitsbibliotheek.
Amsterdam, Universiteitsbibliotheek
(Vondelmuseum).
Ex.: Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (Vondelmuseum).
Amsterdam, Rijksmuseum.
Potsdam, Stiftung Preußische Schlösser
und Gärten Berlin-Brandenburg. Foto:
Jörg P. Anders.
Dordrecht, Stadsarchief/DiEP.
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449 Ex.: Gent, Universiteitsbibliotheek,
bl 001985/-65.
468 Ex.: Den Haag, Koninklijke Bibliotheek,
843 b 23.
486-7 Ex.: overgenomen uit H.J.A. Ruys (ed.),
Duyfkens ende Willemynkens pelgrimagie. Utrecht, 1910 (foto’s: J.P. Stoop).
495 Rotterdam, Atlas Van Stolk, avs 1704.
501 Ex.: Den Haag, Koninklijke Bibliotheek.
504 Amsterdam, Stadsarchief.
512 Amsterdam, Collectie Six.
515 Amsterdam, Universiteitsbibliotheek,
Bijzondere Collecties.
526 Amsterdam, Universiteitsbibliotheek,
Bijzondere Collecties, o 62-4039 (1).
535 Amsterdam, Universiteitsbibliotheek.
563 Haarlem, Teylers Museum.
567 Den Haag, Koninklijke Bibliotheek,
pamflet 7688a.
576 Den Haag, Museum Bredius,
inv. nr. 86-1946.
587 Amsterdam, Collectie Six.
606 Den Haag, Koninklijke Bibliotheek,
143 b 1.
609 Den Haag, Koninklijke Bibliotheek,
250 e 2.
611 Overgenomen uit: R. van Stipriaan, Het
volle leven. Amsterdam, 2002, 122.
615 St.-Petersburg, The State Hermitage
Museum, Inv.no. ge-748.
621 Overgenomen uit: R. van Stipriaan, Het
volle leven. Amsterdam, 2002, 95.
627 Amsterdam, Rijksmuseum.
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1 Londen, British Museum.
2-3 Florida, State Art Museum, Collection
of John and Mable Ringling.
4 Parijs, Institut Néerlandais, Collection
Frits Lugt.

639 Ex.: Den Haag, Koninklijke Bibliotheek,
760 e 22.
641 Ex.: Leuven, Maurits Sabbebibliotheek.
661 Utrecht, Museum Catharijneconvent.
668-9 Ex.: Leiden, Prentenkabinet.
679 Ex.: Leuven, Universiteitsbibliotheek.
691 Den Haag, Koninklijke Bibliotheek,
1302 a 42.
698 Amsterdam, Universiteitsbibliotheek,
Bijzondere Collecties.
704 Universiteit van Amsterdam, Portrettencollectie, inv. nr. 000.077.
711 Amsterdam, Rijksmuseum.
717 Amsterdam, Theater Instituut Nederland.
719 Amsterdam, Rijksmuseum.
724 Den Haag, Koninklijke Kabinet van
Schilderijen Mauritshuis.
730 Gent, Universiteitsbibliotheek, g.21938.
733 Ex.: Antwerpen, Stadsbibliotheek.
743 Ex.: Leuven, Universiteitsbibliotheek.
759 Amsterdam, Rijksprentenkabinet.
765 Amsterdam, Universiteitsbibliotheek,
Bijzondere Collecties, o 60-1380 (2).
773 Amsterdam, Rijksmuseum.
783 Den Haag, Koninklijke Bibliotheek,
505 a 9.
789 Den Haag, Koninklijke Bibliotheek,
pamflet 10421.
796 Rotterdam, Atlas Van Stolk.
801 Ex.: Groningen, Universiteitsbibliotheek.
809 Den Haag, Koninklijke Bibliotheek,
32 a 15.
841 Ex.: Amsterdam, Universiteitsbibliotheek
en Leuven, Universiteitsbibliotheek.
851 Ex.: Leuven, Maurits Sabbebibliotheek.
859-61 Overgenomen uit de facsimile, uitgegeven door ‘De Banier’, Utrecht, 1977
(foto’s: J.P. Stoop).
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Bybelse gezangen 835-836
Verhandeling over de heilige oft Bybelpoëzy
835
Bakhuysen, Ludolf 704
Balbi, Giovanni Battista 452
Balet du monde 452
Bale, John 60
Balen, Matthijs van 432
Ballaer, Jan van 830
Balzac, Jean Louis Guez de 582-583, 874
Ban, Joan Albert 368
Zang-bloemzel 368
Bandello, Matteo 159
Baque, M.D. 523, 553, 601
De mulders dochtere 601
Romeo en Juliette 552
Barbaristen, De (r) 135, 454
Barbençon, Constantin de 481
Les secrets sentiers de l’amour divin 481
Barbonius, Johannes 425
lxvii morale sinne-beelden 425
Bardes, Willem Dircksz. 108
Barentzonius, Nicolaus 192, 671-672
Den swacken adem-tocht 671
Barlaeus, Caspar 256, 338, 348, 350-355, 360370, 387-389, 396, 398-399, 403, 405, 408,
424, 429, 447, 465, 494, 505, 511-512, 514, 517,
618, 627, 754, 758, 768, 875
Faces augustae 369, 429
Medicea hospes 398
Poemata 369
Barlaeus, Suzanna 389
Baroces, Jacob 377
Bartas, Guillaume de Salluste du 82, 164, 186189, 235, 262, 289-290, 330, 334, 339, 360,
404, 434, 880, 881, 883
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Apollos harp 514, 517, 519
Apologie 83
Appingedam 435-436
Arc, Jeanne d’ 557
Ardooie 815
Arents, Thomas 714, 793, 797
Arentsz., Pieter 765, 856
Aretino, Pietro 243, 281, 621, 808
Hipocrito 243
Ragionamenti 621, 808
Argos 803
Ariosto, Ludovico 34, 243, 245, 281, 372, 436,
589, 629
Orlando furioso 243, 281, 372, 436, 589, 629
Aristoteles 116, 177, 354, 386, 408, 528, 530-532,
534, 538, 540, 692-693, 696, 700, 751
Poetica 177, 692, 696, 750-751
Arminius, Jacobus 223-224
Arnemuiden 259
Arnhem 62, 423, 496, 838-839
Arnhem, Johan baron van 838
Arrebo, Anders Christensen 881
Hexaëmeron 881
Arundel, graaf van 412
Asselijn, Jan 565
Asselijn, Thomas 526, 540, 544-545, 565-566,
572, 574, 595, 700-701, 706-707, 720-721,
723-725, 739, 790
Broederschap der schilder-kunst 565
De dood van de graaven Egmond en Hoorne
720
Den grooten Kurieen 526
Jan Klaaz. of gewaande dienstmaagt 723-724
Kraam-bedt of Kandeel-maal 724
De moort tot Luyk 701
Op- en ondergang van Mas Anjello 527,
540, 544-545, 701, 707
Schynheilige vrouw 725
De spilpenning, of verkwistende vrouw 725
De stiefmoer 725
Asten, Jan Jansz. van 416
Athene 40, 177, 406, 453
Atrecht (Arras) 506
Aubignac, François Hédelin d’ 692, 696, 705
La pratique du theatre 692, 705
Audiguier, Vital d’ 437-438, 631
Lysandre et Caliste 631
Augustinus 275, 682
Augustus 155, 179, 713
Aurelius 224
Divisiekroniek 224
Austin Friars 56, 58
Averechts lofdicht 753
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La sepmaine ou Création du monde 164,
186-187, 339, 881
Basel 38, 577, 626, 638-640, 670, 876
Baseler, Guilliam 561
Zegenprael der onwinbare kercke 561
Batavia 577, 626, 638-640
Batavus, Rumoldus 476, 477
Niev liedt-boecxken 476
Baudius, Dominicus 79
Baudous, Willem de 244
Edipus en Antigone 244
Bauhusius (Van Bauhuysen), Bernard 298300
Beatrijs 641-642
Beaumont, Simon van 122, 178, 317, 319, 323
Boeren-praet 317
Horae succisivae. Tyts-snipperinghen 317
Becanus, Johannes Goropius 41-42, 69, 134,
458, 872
Origines Antwerpianae 41
Beck, Aletta 839
Beck, David 437, 440, 496
Gelderlants triumph-dicht 496
Becket, Thomas 557
Beeckman, Maarten 846
Tresoir van geestelycke liederen 846
Beens, Dingman 267, 335
Beer, Petrus de 682
Gheestelycke rym-konst 682
Beets (Betkius), Hendrick 854
Beets, Johan 422
Beges, Lambert li 827
Begga (prinses) 827
Begin ende voortgangh vande Vereenighde
Nederlantsche geoctroyeerde Oost-Indische
Compagnie 635
Begin, midden en eynde der zee-rooveryen van
[...] Claes G. Compaen 634
Beheijt, Maarten 262
Beken, Lieven van der zie Torrentius, Laevinus
Bekker, Balthasar 813
De betoverde weereld 813
Bellaert, Jacob 94
Bellay, Joachim du 28, 37, 60, 79, 289-290, 292
Les antiquitez de Rome 60
La deffence et illustration de la langue
françoyse 289
Belle (Bailleul) 454, 552
Belleau, Rémy 261, 301
La bergerie 261, 301
Belleforest, François de 159, 255
Histoires tragiques 159, 215, 219, 244, 255,
387, 445

Bellemans, Daniël 643, 682-683, 814, 817
Het citherken van Jesus 682-683
Den lieffelycken paradys-voghel 643, 683
Bellet, François 455
Bellet, Jan 455-456, 460, 552, 602
David en Bersabée 456
Welvoeghinghe ofte beleeftheyt in den
gemeynen handel onder de menschen 455
Wenceslaus 456
Bempde, Jordanus vanden 656
Den bloedigen Goeden Vrydagh 656
Benedetti, Pietro 273, 274, 281
Il magico legato 273
Benserade, Isaac de 526
Cleopatra 526
Bentheim, Heinrich Ludolf 879
Berchem 42
Berchmans, Anna 822, 828
Berchmans, Joannes zie Joannes Berchmans, St.
Berckheyde, Job 416
Berckmans, Joris 447
Bergh, Adriaen van den 265, 418, 739
Jeronimo 418, 739
Bergh, Johan van den 573
Bernaerds (Bernardus), Jasper 262
Bernagie, Pieter 715, 719, 721-726, 781, 806807, 812
Arminius, beschermer der Duytsche vryheid
721
De belachchelyke jonker 725
Constantinus de Groote, eerste Christen’
keiser 721
De gôe vrouw 726
Het huwelyk sluyten 724
De huwelyken staat 724
De mode 719
De ontrouwe kantoorknecht en lichtvaerdige
dienstmaagd 725
De románzieke juffer 725, 806
De stiefvaar 726
Studentenleven 807
Bernardus van Clairvaux, St. 471
Sinte Bernards bly-liedt 471
Beroepschrift 755
Bertaut, Jean 301
Beschryvinge van Amsterdam 758
Besteben, M.F. 418
Vlissinghen geus 419
Bethlehem 557
Beuningen, Coenraad van 439
Beveren 130
Beveren, Cornelis van 428, 594
Beveren, Willem van 594

Rampsalighen minnaer 745
Sultana Bacharach 745
Treur-spel van het bitter lyden Christi 744
De verlichte waerheyt 744
Wraak van de verkrachte kuysheydt 742743
Biens, Cornelis Pietersz. 473
Handtboecxken der christelycke gedichten
473
Profytelyck cabinet 473
Biestkens, Nicolaes 53, 236-239, 243, 374
Claas Kloet 243
Bijns, Anna 24, 38, 79-80, 475, 734
Bilderdijk, Willem 488
Billihe, Cécile de 46
Blaeu, Joan 368, 763
Blaeu, Willem Jansz. 185, 193, 199-201, 206,
210, 222, 248-249, 251, 255, 257, 274, 309-310,
355, 360-361, 386, 403, 763, 801
Zeespiegel 355
Blaeu Acolye, De (r, Vlissingen) 326
Blancken, Abraham van 574, 581, 616
Blasius, Joan 435, 527, 577-578, 583, 596, 699701, 711
Dubbel en enkkel 527, 699
De edelmoedige vyanden 577
Fidamants kusjes, minne-wysen en byrymen aan Celestyne 577
Geslacht-boom der goden en godinnen 577,
583
De malle wedding 701, 731
Mengel-dichten 577
Blauwe Acoleyen, De (r, Rotterdam) 106, 114,
153, 417
blauwe scheen, De 499
Bleu, Jacobsz. le 422
Minne-vlam 422
Blitterswijck, Willem van 449
Bloedighen Haegh, of ’t Godsaligh af-sterven
van Jacob de Graef, de jonge 792
Bloemaert, Augustijn 505
Bloem-hof van de Nederlandtsche ieught, Den
182-183, 196, 206, 221, 876
Bloemken Jesse, Het (r) 263, 268, 326, 496
Bloemkrans van verscheiden gedichten 516517, 622
Bloeyenden Wijngaert, Den (r) 42
Blon, Michel le 201, 319, 398, 405, 411, 503, 883
Boaistuau, Pierre 159, 255
Histoires tragiques 159, 215, 219, 244, 255,
387, 445
Boccaccio, Giovanni 29, 96, 159, 229, 243, 391,
600, 631
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Beverland, Hadrianus 811
Beverwijck, Johan van 349, 395, 428-429, 431432, 435, 642, 879
Schat der gesontheyt 429
Schat der ongesontheyt 429
Van de wtnementheyt des vrouwelicken
geslachts 429, 431, 435
Beverwijk 393
Beyerland, Abraham van 855
Bèze, Théodore de 55-56
Bicker, Andries 405-406, 410, 589, 651
Bicker, Cornelis 30, 405, 407
Bicker, Geerard 406-407, 410
Bicker, Jacoba 586
Bicker, Wendela 586
Bicker van Swieten, Gerard 699
Bidloo, Govert 706, 712-713, 715, 717-719, 721,
727, 758, 760, 790, 794-795, 798
De brand van Trojen 721
Fabius Severus 712, 721
Karel, erfprins van Spanje 712-713
Lykstacy 712
De muitery en nederlaag van Midas, koning
Onverstand 718
Op het vertrek van [de] Princesse van
Oranje naar Engeland 795-796
Opera, op de zinspreuk, Zonder spys, en
wyn, kan geen liefde zyn 717
Bie, Cornelis de 570-571, 645, 728, 741-747,
754, 814-815
Cecilia 744
Cluchte van Lauw Scheurbier en Stout
Harnas sijn wijf 745
Echos weder-klanck 744
Epictetus 744
Faems weer-galm der Nederduytsche poësie
742-743
Gommarus 742, 744
Den groeyenden Lierschen blomhof 645
Het gulden cabinet van de edel vry
schilderconst 570-571
Klucht van het bedriegelyck mal 746
Klucht van Hans Holbock 745
De klucht vanden bedroghen duyvel 745
Klucht van den subtijlen smidt 745
Leersaeme vryagie ende eerlycke
onderwijsinghe voor alle minnaers 645
Neerlandts schouwburg 742
Osias 742
d’ Omgekeerde maet der liefde inde maet
der droefheyt 814
Ontmaskerde liefde 745
Quinten-quack 744

1016

Decamerone 96, 391, 631
Over de stambomen van de goden 29
Boccalini, Traiano 600
Ragguagli di Parnaso 600
Bochius (Boghe), Joannes 132
Bodecher Benningh, Johan 341, 420-423
Dido oft Heylloose minnetocht 421
Goude munt-goddin 341, 420
Leydsche oorlofdaghen 420
Boekenes, Paulus 795
Boekholt, Baltes 633, 672, 802, 806
De wonderlijke vryagien 633, 802, 806
Boekholt, Johannes 671, 673, 845, 852, 864,
856, 863-865
’t Geopende en bereidwillige herte na den
Heere Jesus 865
Goddelyke liefdevlammen 865
De harder van de goede nacht 865
Uytspanningen 672-673, 845, 865
Ziels-klachten 672, 845, 865
Boekhoute 293
Boelen, Andries 586
Boelens, A. 504
Boethius 98-99, 138, 460, 486
De consolatione philosophiae 98, 460, 580
Boetselaer, Rutger Wessel baron van den 187
339
Boey, Cornelis 348, 429, 462, 576, 659
Faces augustae 348
Bogaert, Abraham 626
Böhme, Jacob 675, 848, 854-860, 868, 870
Aurora 855, 858
Bohn, C.H. 870
Boileau, Nicolas 751, 799, 836
Art poétique 799
Traité du sublime 836
Boisrobert, François le Métel de 551, 731
Bol, Ferdinand 565
Bollaert, Samuel 326-327, 419
Munsters kleuter-spaen 326
’t Nederlantsche treurspel synde de
verkrachte Belgica 327
Bolland, Jan 477
Bolognino, Willem 483
Dorothea, maeghet ende martelersse 483
Den gheestelycken leeuwercker 483
Ni’uwe noodeliicke ortographie 483
Den verholen minnensanck 483
Bolsward 433
Bolswert, Boetius a 98, 308, 487-488, 492, 664
Duyfkens ende Willemynkens pelgrimagie
487, 664
Bonaventura, St. 657

Bonner Gesangbuch 55
Bont, Willem de 768
Bontekoe, Willem IJsbrantsz. 419, 635-636
Journael ofte Gedenckwaerdige
beschrijvinghe vande Oost-Indische reyse
419, 635
Bontius, Reynier 525, 527, 548
Belegering ende het ontset der stadt Leyden
525
Boodt, Anselm Boetius de 457, 493
De baene der deughden 493
De baene des hemels ende der deughden
493
Gemmarum et lapidum historia 493
Boom, Jan Hendricksz. 514
Boom, Henrik 836
Boonen, Jacobus 301
Bor, Pieter 324, 415, 494, 500
Den oorspronck, begin ende aenvanck der
Nederlandtscher oorlogen 324
Borcht (a Castro), Jan van der 450, 685
De on-ghemaskerde liefde des hemels 685
Borcht (a Castro), Willem van der 288, 342,
448-451, 553, 560
Brusselschen blom-hof van Cupido 450
Conterfeytsel des wereldts 448
Rosimunda 451
Sedighe sinne-beelden op den aerdt der […]
dieren 449-450
De spieghel der eyghen-kennisse 342, 448450, 560
Bording, Anders 881
Borger 783
Bormeester, Abraham 391
Infidelitas, ofte Ontrouwe dienstmaagt 391
Sijtje Fobers 391
Born, van den zie Puteanus, Erycius
Bornius, Arnold 665
Borremans, Nicolaas 407
Borsselen, Philibert van 188-189, 317, 605
Den Binckhorst 188
Strande 188
Bort, Balthasar 638
Bos, Lambert van den 390, 402-403, 430, 440,
527, 542, 545-547, 564, 594-595, 629, 631, 634,
788, 790, 799
Belgias 403
Britannias of herstelde majesteyt 594
Catalina 546
Christelycke staets-vorst 629
Dordrechtsche Arcadia 634
Konst kabinet van Marten Kretzer 564
Mauritias 403

609, 619, 626, 637, 646, 648-649, 651, 654,
690, 702, 757-760, 762, 767-772, 776-778,
785, 836
Gedichten 407-408
Historie der reformatie 501, 767-768, 778
Leven en bedryf van den heere Michiel de
Ruiter 771
Het leven van Joost van den Vondel 766,
768
Leeven van Hooft 501, 510, 766
Poëzy 785
Stichtelyke gedichten 767-769
De traanen des apostels Petrus 651
De veinzende Torquatus 387-388, 408, 554,
771-772
De vreedzame christen 649
Brandt, Herman Franciscus van den 735-738,
754, 815
Bela, prins van Hongaryen 736
Eertijds, Maer en Tegenwoordig 736
Godtvruchtige ziels-gedachten over het
bitter lyden, en sterven des Zaelig-maecker
738
De hellevaert van den grooten vizier 737
De herstellinge van de roomsche religie
binnen de stadt Antwerpen 738
Het verweirde sothuys van Antwerpen 735736
Brandt, Joannes 771, 778
Brant, Sebastian 43-44
Sotten schip 43-44
Bray, Salomon de 627
Brecht 83
Brechtanus, Livinus 38
Breda 48, 175, 263, 267, 335, 381, 440, 456, 594,
596, 687, 722, 738, 762, 781, 817-818
Bredero, Gerbrand Adriaensz. 21, 26, 147, 183184, 186, 190, 196-198, 201-202, 204, 206,
210-220, 225-229, 235-237, 240-244, 253, 255,
258, 270, 273, 306, 312, 319, 359, 374, 389, 391392, 416, 429, 437, 441, 446, 450, 472, 478,
482, 521, 603, 609, 626, 757, 802, 805, 881,
884
Angeniet 258
Geestigh liedt-boecxken 184, 212-213
Griane 218-220, 240, 243
Groot lied-boeck 213-215, 237, 255, 482
Klucht van de koe 226, 228
Lucelle 243, 253, 312
Moortje 190, 216-217, 226-227, 241-242,
258, 758
Meulenaer 226
Nederduytsche rijmen 213, 273
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Der poëten lust-prieel of Dichtkonst 403
Reysende Mercurius 788
Roode en witte roos, of Lankaster en Jork
527, 542
Spaensche Mercurius 788
Tooneel des oorlogs 790
Den verstandigen vroomen ridder, Don
Quichot de la Mancha 629, 631
De volmaeckte hovelinck 629
Wilhem of gequetste vryheit 430, 546
Zuydt-Hollantsche Thessalia 634
Bossche, Guilielmus van den 449
Historia medica 449
Bottens, Fulgentius 552, 818, 825, 830, 852
Reghelen 825
Triumphe van […] Apollo 552
Bouckart, Jurriaen 527, 544-545, 590, 659, 754
De ballingschap van Scipio Afrikanus 544545
De nederlaagh van Hannibal 527, 544-545
Boudelo 681
Boudewijns, Michiel 642
Dienstich ende ghenuchelijck tyt-verdryf
voor siecken 642
Boudewyns, Catharina 80
Het prieelken der gheestelyker wellusten 80
Bouman, Jan 806
Bourgondië, Adolf van 37
Bouricius, Eelkje van 436, 506
Bourignon, Antoinette 848-850, 852, 855-856
Le tombeau de la fausse théologie 848
Bouttats, Frederik 490
Bouttats, Gaspar 687, 733
Bouwmeester, Johannes 694, 704
Boxhorn, Marcus Zuerius 424
Braght, Tieleman van 863
Bloedigh toneel 863
Brakel, Dirk Gerritsz. van 655
Het geestelijcke leven, ende de stant eens
ghelovighen mensches 655
Brakel, Willem van 842
Brande, Geeraerd van den 389, 445, 492, 569570, 683
Gielen tLeepoogh en Truy Schoffels 445
Gitanella 445
Poëmata 445
Rosalinde 445
Wouter en de weyige Susan 445
Brandt, Caspar 771, 778
Brandt, Geeraardt 137, 204, 363, 369, 387-389,
398, 401, 403-405, 407-408, 424-425, 465466, 496, 501, 503-505, 510-512, 514, 516-517,
520, 528, 554, 562, 568, 580, 583-584, 594,
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Rodd’rick ende Alphonsus 219, 258
Spaanschen Brabander 26, 186, 217, 228,
241-242, 258, 391, 441, 446, 805
Stommen ridder 213, 243, 374, 389, 482
Breughel, G.H. van 202, 231, 233
Boertighe cluchten 231
Cupido’s lusthof 201-202
Brielle 112
Brit, Gesina 866-867
broeck-draghende vrouwe ofte simpelen giel, De
735
Broekhuizen, Joan van 766, 777, 781, 785-786,
799
Gedichten 785
Broer Cornelis zie Historie
Bronckhoven, Jan Jansz. van 621
Brongersma, Titia 779, 782-783, 785-786
De bron-swaan 782-783
Brooman, Ludovicus 561
Brosterhuysen, Johan 336, 338, 354, 420
Brouwer, Cornelis Adriaensz. 126
Brouwershaven 519
Brugge 34, 40, 52, 58, 68, 79, 81, 126, 140, 263,
277, 293, 298-299, 413, 454, 456-460, 476,
488, 493, 523, 552-553, 558, 561, 601-602, 656658, 680, 685, 734, 747, 753-757, 815-816, 825
Bruining, Anna 649
Brune de jonge, Johan de 369, 412-413, 491,
563, 566, 633, 671
Wetsteen der vernuften 369, 412, 633
De schilder-konst der oude 566
Brune de oude, Johan de 317-318, 320-324,
326, 412, 435, 441, 462, 495
Het bancket-werck van goede gedachten
322, 412
Emblemata of zinne-werck 318, 320-322
De grond-steenen van een vaste regieringe
320
Nieuwe wyn in oude le’er-zacken 322
Proverbia of de spreucken van Salomon 320
Siel-gerechten 322
Bruno, Alida 514, 575
Bruno, Hendrik 369, 389, 427, 462, 517, 520,
573-574, 576, 578, 594-595, 621, 630
Mengel-moes van verscheyde gedichten 520
Brusoni, Girolamo 632
Brussel 447-453, 553-556, 559-561, 738-741,
passim
Bruyne, Jan de 50
Buchanan, George 123, 531
Franciscanus 123, 126
Jephtes sive votum 530
Buck, Adriaan de 460, 658

Troost-medecyne-bouck der sedighe wysheyt
460
Buck, Herman de 180
Buda (Ofen) 727
Buitendyck, Albert 677
Bloemhof 677
Eenighe nieuwe lof-zangen 677
Bulderen, Hendrick van 727
De bedroge dienstmaegd 727
Bullinger, Heinrich 60
Bunyan, John 859, 863, 865
The pilgrim’s progress (Eens christens reyse)
859
Burchoorn, Isaac 346, 349, 417, 425-428, 620,
622
Klucht-hoofdige snorre-pijpen 427
De nieuwe werelt vol gecken 427
Swarten duyvel 427
Witte engel 427
Burgh, Jacob van der 338, 354, 367, 388, 421,
512, 514, 521, 550, 575-576, 609
Burgh, Johanna van der 569
Burgundia, Antonius a 457, 488-489
Ghebreken der tonghe ende middelen om die
te verbeteren 488
Linguae vitia et remedia 489
Mundi lapis lydius 488
Burmannus, Petrus 799
Busschoff, Bernard 472-474
Lofsang des Heeren 473
Nieuwe lof-sangen, en geestelijcke liedekens
472
Bussé, Godfried 681
Het gheestelyck blomhofken van Bethleem
681
Buysero, Dirk 718, 722, 763-764, 776, 793, 798
Arete, of Stryd tusschen de plicht en min 722
Astrate, koning van Tyrus 764
De bruiloft van Kloris en Roosje 718
Gedichten 764
De triomfeerende min 718
Bygedichten op Otto Vaenius zinnebeelden, uit
Horatius 703
Byl (Bilius), Eward 642
Blyde boodschap vanden enghel Gabriël 642
Levens ende gedenck-weerdige daeden 642
Bynneman, Henry 45, 61
C

Cabeljau, Jonas 631
Calderón de la Barca, Pedro 453, 525, 553-556
La dame duende 554
La devotion de la cruz 555

Galathee ofte harders minne-klacht 345,
882-883
Ghedachten op slaapeloose nachten 602
Hofgedachten 667
Houwelick 86, 313-315, 329, 343-345, 347348, 662, 882
Invallende gedachten op voorvallende
gelegentheden 667
Klagende maeghden 345
De koningklyke harderin Aspasia 349, 527,
549
Maechden-plicht 308-309, 312, 319, 345,
350, 874, 883
Minne- en sinnebeelden 310
Ouderdom, buyten-leven, en hof-gedachten,
op Sorghvliet 609-610, 667
Proteus 310, 344-345, 425
Self-stryt 312-313, 335, 350, 352, 440
Silenus Alcibiadis sive Proteus 308-311, 316,
483
Spiegel vanden ouden ende nieuwen tijdt
322, 346-347, 349, 425, 460
Tooneel der mannelicke achtbaerheyt 313
Twee-en-tachtigjarig leven 667
’s Werelts begin, midden, eynde, besloten in
den trou-ringh 347-349, 351, 389, 527, 659,
876-877, 882
Catullus, Gaius Valerius 146, 178
Caudron jr., Willem 728, 741-742, 749
Leven der groote Catharina 749
Caudron sr., Guilliam 278, 289-290, 293
Clytemnestra 278
Nabugodonosor 278
Cauwe, Franciscus 657, 825
Het leven […] van Sr. Francoyse Clara van
S. Lieven 825
De pelgrimagie van het kindeken Jesu 657
Den seraphinschen nachtegael van S.
Bonaventura 657
Cauwe, Pieter 815
Het gheestelijck opeelken van Hardoysche
roose-bladers 815
Cauweel, Jan 27-28, 34-36
Celosse, Jacob 161, 261-262, 267-268, 416
Vreught-eyndigh spel 261
Cervantes, Miguel de 389, 409, 445, 629, 631,
643
Don Quichote 629, 734
La gitanilla 389
Cesi, Frederico 459
Charron, Pierre 621
Chatham 595
christelycken dool-hof, Den 680
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La gran Cenobia 554
La vida es sueño 453, 525, 553
Caligula 152
Calprenède, Gautier de Costes de la 438, 631
Calvijn, Johannes 55, 80, 97, 107, 150, 852
Campen, Cornelis Jacobsz. van 137, 204, 408
Campen, Jacob van 375-376, 605, 612, 691
Camphuysen, Dirck Rafaëlszn. 433, 435, 462,
464, 467-469, 484, 488, 521, 581-582, 650,
671, 886
Stichtelycke rymen 467-469, 581
Campis, Victor a 677
Nederlantsche weergalm 677
Campistron, J.G. de 748
Canfeld, Benoît de 470, 480, 481-482, 832
La règle de perfection 479, 481
Canjoncle, Sara de 784
Cannenburgh, Hendrick van 325, 496
Canterbury 60
Capua 685
Carboniers, Eleonora 38
Carlier, Aegidius 688
Carpentier, Roeland de 595
Cassander, Georgius 40
Cassyere, Jacob 50-51, 77
Castelein, Matthijs de 24, 27-29, 34-35, 37-38,
46, 68, 90, 136, 166, 260, 262, 442
De const van rhetoriken 27-29, 34-35, 38, 51,
68, 86
Diversche liedekens 68
Castiglione, Baldassare 222
Il cortegiano 222, 629
Castro, a zie Borcht, van der
Castro, Guillen de 555
El caballero perfecto 555
Cateau-Cambrésis 20, 24, 109
Catharina de Medici (koningin van
Frankrijk) 390
Catharinisten, De (r) 263, 278, 289, 749
De gemartelde van Maximus 750
Cats, Jacob 21, 86, 252-253, 282, 294, 306-324,
326-332, 335, 337-338, 340, 342-352, 364, 367,
369-370, 372, 389, 391, 393-395, 412, 414, 417,
420-423, 425-426, 428-431, 433-434, 440441, 447-448, 450, 454, 456, 459-460, 463,
468, 473, 477, 483, 489, 491-492, 510, 517-523,
527, 549, 571, 580, 602-603, 605, 609-610,
613, 616, 641-642, 644, 658-659, 662-663,
667-670, 673, 683, 685, 688, 703, 746, 748,
751, 754, 867, 874, 876-880, 882-886
Alle de wercken 349, 519, 602, 610
Doot-kiste voor de levendige 349, 668
Emblemata moralia et oeconomica 345-346
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Christina (koningin van Zweden) 398, 405,
452, 592, 882-883
Christus-ogen, De (r) 51
Cicero, Marcus Tullius 29, 33, 89, 94, 98, 116,
140, 159, 170, 598
De oratore 33
Claerbout, Joos 327, 419, 593
Claesz., Cornelis 139, 190-192, 195, 252, 254255, 635
Claesz., Jan 626
Claudius Civilis 151, 224, 534
Clerck, Claude de 280, 454, 456, 729-730
Salomon 454
Sedechias 454
Clerck, Willem 672-673, 845
Clioos cytter 573, 577
Cloeck, Joannes 671-672
Edesche verlustingen 671-672
Clootwijk 619, 621
Clouwet, gebroeders 459
Cnobbaert, Jan 350, 488, 490
Cobergher, Wenzel 287
Coccejus, Johannes 839-840
Cock, Hieronymus 25
Cock, Simon 54
Cocquius, Adrianus 672
Cocquyt, Inghelbrecht 601
Codde, Pieter 389, 544
Herdoopers anslagh op Amsterdam 389,
544
Coen, Jan Pietersz. 355
Coleners, Roseane 38
Colevelt, Jacob Jansz. 374, 393, 496
Colijn, Michiel 361, 635
Colom, Jacob Aertsz. 356-357, 394, 437, 469,
484
Colomp, Jan 665
Columbus, Samuel 884
Comedie van de peys 601
Comedye van Heraclius 553
Comenius, Jan Amos 849
Commelin, Isaac 635
Condé, Johannes Jacobus de 453, 493, 556,
728, 749
Den lydenden ende stervenden Christus
453, 493, 556
Confucius 639-640
Conincq, Frederico Cornelio de 444-445,
746
Herdersche ongestadicheyt 444
Conscience, Hendrik 489
Constantia et Labore (g) 722
Constantijn de Grote 380, 637

Const-thoonende iuweel by de loflijcke stadt
Haerlem 263
Cool, Cornelis Dircksz. 142
Cools, Reginald 828
Coomans, Johanna 313, 317, 431
Coomans iii, Michiel 800
Coopman, Ocke Jeyes 793
Zee-Clio 793
Coornhert, Dirck Volckertsz. 20, 30, 40, 42,
58, 62-65, 67, 76, 82, 86, 91, 94, 96-105, 108,
110, 113, 117, 121, 123, 125-126, 132, 135-136,
138, 141-148, 161, 164, 211, 215-216, 229, 246,
251, 408, 460, 579-580, 582, 604, 757, 767, 778
Abrahams uytgangh 104
Blinde voor Jericho 104
Boeven-tucht 102-103
Comedie van Israel 104
Justificatie 126
Lief en leedt 100, 103
Officia Ciceronis 94, 96, 98
Proces van ’t ketterdoden 132
Recht ghebruyck ende misbruyck van
tydlicke have 82
Rijckeman 100, 103-104, 108
Vanden weldaden 96
Wercken 99
Zedekunst, dat is wellevenskunste 101, 123,
142, 215, 246
Copernicus, Nicolaus 607
Cordeys, Geertruy 828
Corenbloem, De (r, Brussel) 26, 77-78, 135, 281
Corneille, Pierre 389, 451, 525, 540, 553, 660,
692-693, 695-697, 707, 713, 716, 736, 748,
750-751, 754, 877
Le Cid 526, 713, 748, 815
Cinna 713
La conquète de la toison d’or 525-526, 540
Discours de l’utilité et des parties du poème
dramatique 540, 692, 695
Horace 526
Rodogune 695
Les trois discours sur le poème dramatique
(Discours de la tragédie) 692, 750-751
Corneille, Thomas 736
Stilicon 736
Cort, Cornelis 25
Cos, Jan 739
Coster, Charles de 67
Tijl Uilenspiegel 67
Coster, Laurens Jansz. 96, 423
Coster, Rumoldus de 657
Inwendigen Christus oft verborghen afgront
des inwendigh lijdens ontdeckt 657
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Dacier, André 751
Dafne 208
Dale, Jan van den 754
Dalen, Cornelis van 400
Damman, Adriaan 73, 79, 252
Danckertsz., Justus 703
Dannoot, Daniël 560, 682, 728, 741-742
Het mirakel der mirakelen 560
Josue 741
Dans, Johan van 423
Darodilace ofte kus-hemel van Ledee 423
Scoperos satyra ofte Thyrsis minnewit
423
Dante [Alighieri] 205, 412
Danzig 737, 876-877
Dapper, Olfert 501, 757-758
Historische beschryving der stadt
Amsterdam 501
Datheen, Pieter 56-57, 77, 79, 326, 462
Heidelbergse catechismus 56, 484
David, Jan 134, 294-296, 484
Christelijcken biecorf 134
Christeliicken waersegher (Veridicus
Christianus) 134, 295
Kettersche spinnecoppe 134
Lot van wiisheyd ende goed geluck 296
Occasio arrepta, neglecta 296
Wijsheyt der simpel christenen 134
Day, John 55, 60
Decker, Jeremias de 510, 512-514, 517, 520, 573574, 577, 581, 594-595, 614-616, 626, 651-654,
658, 662, 817, 835
Gedichten 651
Goede Vrydag 513, 581, 651, 654
Lof der geldsucht 614-616, 654
Lof der sotheyd 614
Rym-oeffeningen 614, 654
Suchten en tranen over ’t lijck mijns vaders
654
Dedekind, Constantin Christian 877
Simson 877
Delff, Willem Jacobsz. 319, 339
Delft 74, 86, 93, 106, 110, 112, 114-116, 152, 154,
176, 241, 259, 265, 417, 437-438, 476, 478-479,
595, 599, 662, 665, 673
Deliën, Maria van der 842
Deliën, Nicolaes Antonisz. van der 670
Dendermonde 26, 38, 440, 443, 729, 826
Dene, Eduard de 34-35, 54, 68
Testament rhetoricael 35
Denijs, Tanneke 855
De christelycke lely-bloem 855
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Coster, Samuel 197, 202-204, 216, 218, 222, 225228, 233, 235-238, 239-241, 243-247, 259, 265,
281, 357, 367, 371, 373-375, 378-388, 391, 398399, 503-504, 521, 626, 695, 699, 757, 761, 777
Boere-klucht van Teeuwis de boer, en men
juffer van Grevelinckhuysen 226, 244, 391
Iphigenia 225, 236-238, 240-241, 357, 375
Isabella 240, 243, 245, 374
Ithys 222, 225, 240, 265, 281, 695
Polyxena 225, 240
Spel vande rijcke man 203
Tiisken vander Scilden 226
De vertoningen, ghedaen binnen
Amsterdam 504
Costere sr., Frans de 81
Costerus, Franciscus 81, 134
Sermoonen 81, 134
Coup, P. de 783
Court, Johan de la 542
Court, Pieter de la 542, 794
Interest van Holland 794
Sinryke fabulen 794
Cramer, Matthijs 638
Borts voyagie 638
D’Indiaense tyfferboom 638
Craywinckel, Ioannes Ludolphus van 814
Lust-hof der godt-vruchtighe meditatien
814
Crock, Olivier de 685
Den gheestelycken lusthof der carmelieten
685
t’Samen-spraecken tussen het Italiaensch
ende Nederlandts herderinneken 685
Sedighe apologien 685
Croix, Pieter de la 715-716, 807
De belachchelijke hoofsche juffers 716
De gewaande advocaat 807
Cromwell, Oliver 385, 542-543, 581, 599
Croon, Franciscus 869
Croon, Pieter 685-686
Almanach voor heden en morgen 686
Cocus Bonus 686
Grabbelingh oft vermakelijcke raetsels 686
Keirs en kandelaer, snuiter en hoorn 686
Moy-al oft vermaeckelycke bedenkinghen
686
Cruyssen, Simon van der 734
Het gouvernement van Sancho Pancha in
’t eylandt Barataria 734-735
Culemborg, Roelof Willemsz. van 119
Cupidoos lusthof 573
Cupidoos vreuchde-school 395
Curtius, Cornelis 475
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Descartes, René 348, 314, 538, 603, 622, 629,
646-647, 691, 811
Les passions de l’âme 348
Desmarets, Jean 438 527
Ariane 438, 527
Despars, Nicolaes 756
Cronicke van den lande ende graefscepe
Vlaenderen 756
Desportes, Philippe 121, 133, 148, 262, 290,
292, 301, 551
Despringher, Frans 552
De Belle brand 552
Deutel, Jan Jansz. 419, 635
De huwelijckx-weegh-schael 419
Deutschgesinnete Genossenschaft (g) 878
Deventer 21, 98, 104, 342, 370, 413-414, 441,
459, 463, 496, 505, 662, 665, 772, 838
Devoot ende profitelijck boecxken 54
Dichtkunstig onderzoek en oordeel over het
treurspel van Orondates en Statira 699
Diederik van de Elzas (graaf van Vlaanderen)
753
Diepenbeek, Abraham van 488
Diest 51, 53, 686, 828
Dijck, Jacob van 183, 186, 247, 258, 424, 880,
882
Diksmuide 277, 752
Dilman, Simon 618-619
Dircksz., Hendrick 108
Dirk iv (graaf van Holland) 546
Divaeus, Petrus 82
Dobbeleer, Peeter de 555
Dodoens, Rembert 41
Cruijde boeck 41
Does, Frans de 641
Does, Jacob van der 496, 549
Geestelyck en wereltlyck tyt-verdryf 549
Het houwelyck tusschen Aeneas ende
Lavinia 549
Ongeluckige liefde van de koninginne Dido
549, 730
Does, Jan van der zie Dousa, Janus
Doesburg, Johannes van 846
Doesburg, Renier van 672, 846
Dokkum 782
Domselaer, Tobias van 511, 516, 758
Don Jeronimo marschalck van Spanjen 418
Donatus, Aelius 159, 173
Donck, Christophorus van der 642
Den aanwijser der herten 642
Donne, John 364-366, 412
doorluchtig en wonderlyk leven van jonker
Michiel vander Moesel, Het 807

doorluchtige daden van Jan Stront, De 808
Dop, Moesman 699
Agrippa, koning van Alba 699
Dorat, Jean 82, 133
Dordrecht 75, 96, 111-112, 122, 131, 133, 153-154,
178, 191, 214, 269, 313, 315, 317, 335, 342, 342,
344-345, 347, 349, 359, 395, 403, 413, 415,
428-431-433, 440, 461, 505, 519, 545-547, 580,
594-595, 616, 634, 669, 766
Dorp, Dorothea van 335
Dort, Seger van 569
Doublet, Georg Rataller 336
Doublet, Philip 333
Dousa, Janus 21, 47, 118-122, 132, 147-149, 170,
172, 176, 178-179, 181, 261, 594, 872, 874-875
Epigrammata 119
Nova poemata 120
Dousa jr., Janus 121
Dowaai (Douai) 289, 301, 491, 506
Dresden 876-877
Drie Santinnen, De (r) 457, 601, 753-754, 756757, 816
Droomers, Jan 753, 755-757
Idonea […] en Liederyk de Buk 756-757
Langh gewenste vrede-vreught 753
Droste, Coenraad 726, 798
Duarte, Francisca 424
Dubbels, Pieter 572-573, 739
Duchemin, I. 63
Duijkerius, Johannes 812, 833
Het leven van Philopater 812, 833-834, 840
Duinkerke(n) 454, 489, 523, 601, 728, 734, 746747, 751-755, 815-816, 825
Duirkant, Andries 426, 428
Duisberg, Jan van 520-521
Dullaert, Heijmen 574, 580-584, 596, 630, 651653, 669
Dullaert, Joan 386, 510, 527, 542, 544-545, 572573, 580, 595, 631, 702, 706, 710, 714
Fatsoenlicke zend-brief-schryver 631
Jan van Leiden, en Barent Knipperdolling 544
Karel Stuart, of Rampzalige majesteit 386,
527, 542, 545, 702
Dulmanhorst, Salomon van 157
Dunwalt, Hendrick van 735, 737, 818
Duym, Jacob 131, 136-137, 156, 158-161, 165, 173,
175-176, 182, 225, 233, 241, 261-262, 422
Een bewys dat beter is eenen goeden crijgh,
dan eenen gheveynsden peys 176
Een Nassausche Perseus 176
Een ghedenck-boeck 161, 175-176
Het moordadich stuck van Balthasar
Gerards 175

De nachtspookende joffer 554
Een spiegelboeck 156, 159-161
Den spieghel der rechtvoordering 158
Den spieghel der reynicheyt 160
Den spieghel der eerbaerheyt 159
Den spieghel der liefden 158-159
Den spieghel des hoochmoets 160
Dwinglo, Bernardus 96
Dyck, Anton van 424, 570
E
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Fabio Chigi 648
Fallet, Gedeon 138-140, 165
Farmsum 432
Farnese, Alexander 130, 133-134, 278
Fayd’herbe, Hendrik 280, 283
Esbattement van vier personagiën 283
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École des filles, l’ 808
Ede 671-672
Edele Sandastra 812
Edingen 277
Eecke, Cornelis van 875, 866, 869
Vale mundo oft noodinge tot de
broederschap Christi 866
Eede, J. van 639
Eekhout, Gerbrandt van den 572
Eembd, Govert van der 265, 415, 418, 543
Haerlemse belegeringh 265
Sophonisba 265, 418, 543-544
Eersporen van staat, of Helden wekker 596
Eggewaartskapelle 460
Eglentier, De (r) 75, 90-91, 107-108, 113, 114,
128, 136-139, 141, 147, 150-151, 153-154, 164,
171, 185, 189, 193, 195, 202-206, 210, 213, 215216, 218, 222, 225, 228-230, 233, 235-237, 241,
245-247, 260, 265, 352, 371-373, 375, 377, 390,
408, 614, 757-758, 778
Egmond 754
Eibergen 612, 660, 664, 782
Eindhoven 682
Elias, Michiel 726
De ontvoogde vrouw 726
Elisabeth (prinses van Bohemen) 348
Elizabeth (koningin van Engeland) 60, 61,
119, 385-386
Elsevier, Louis 369, 501, 573, 631, 635
Elst, Jan van der 451, 459-460
Elst, Willem van der 293-294
Gheestelycke dichten 293
Elstland, Lourens van 638
Jan onder de deecken 639
Mengeldigten 638
Elzevier, Pieter 573-574, 578, 625, 809
Apolloos snaaren 573
De doorluchtige daden van Jan Stront 808
Den lacchenden Apoll 573-574, 625
D’openhertige juffrouw 809-810, 812
Emblemata amatoria (door P.T.L.)
Emden 53, 56-57, 65, 76

Enchuyser lied-boexken 800
Enden, Franciscus van den 647, 694
Engelen, Roeland van 352
Enigmata sive emblemata amatoria 420
Enkhuizen 473, 671, 727, 767, 835
Epe 408, 465
Epictetus 629
Epicurus 143
Erasmus, Desiderius 29-30, 39, 43, 88, 89, 9193, 99, 108, 122, 139, 146, 153-154, 262, 315,
322, 434, 488, 522, 579, 600, 614, 629, 874
Adagia 322
Annotationes 629
Enchiridion militis christiani 92
Institutio christiani matrimonii 39
Van die kerstelijcke ridder 92
Lingua 29, 488
Lof der zotheid (Laus stultitiae) 146, 522,
614
Querela pacis 262
Erckel, François d’ 820
Ernst [van Oostenrijk] (aartshertog) 132-133
Ernst Casimir (stadhouder van Friesland)
434
Erp, Christina van 200, 209, 356
Essen, Christoffel van 492, 506
Antwerpsche omme-gangh 506
Roepende faem 492
Den vermakelycken dagh 492
Estella, Diego de 669
Estienne, Robert 69
Estrix, Jan 824
Etten-Leur 722
Euripides 225, 382, 531
Hekabe 225
Iphigeneia in Aulis 531
Eustachius 757
evangelische peerle, De 479
Everhard, Nicolaas 657
Evertsen, Jan 597
Evreux 404
Eyck, Philip van 676, 678
Eydelshemius, Sibrandus 436
Hemelsche troost-borne 436
Eynden, Arnold vanden 686
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Fayd’herbe, Lucas 283
Feind, Barthold 616
Feitama, Sybrand 864
Uitbeeldingen van staaten, ambagten en
neeringen 864
Ferdinand (kardinaal-infant) 442-443
Feylingius, Johannes 846
Het bloemhofje der gedichten 846
Bloem-potje van eenige geestelicke liedekens
846
Fickaert ii, François 569-570
Metamorphosis ofte wonderbaere veranderingh [...] van [...] Quinten Matsys 569-570
Fielebout óf De dókter tégens dank 712
Fierlant, Philips Ignatius de 560
Filips ii (koning van Spanje) 31, 37, 69, 71,
542, 712
Filips iv (koning van Spanje) 556
Filips v (koning van Spanje) 733, 746
Fischart, Johan 67
Flavius Josephus 155, 454, 720-721
Flink, Govert 565
Flintner, Johann 434
Nebulo nebulorum 434
Florence 28, 87, 171, 205, 208, 500, 512
Florianus, Johannes 29
Metamorfosen 30
Floris v (graaf van Holland) 222-223, 374, 380
Floris ende Blancefleur zie Historie
Floris, Frans 36
Focquenbroch, Willem Godschalck van 596,
603, 622-626, 836
Afrikaense Thalia 625-626
Min in ’t lazarus-huys 623
Thalia, of geurige zang-godin 623
De verwarde jalousy 623
Fokke, S. 717
Fokkens, Melchior 526, 627
Beschrijvinge der wijdt-vermaarde koopstadt Amstelredam 627
Dronkken Hansje 526
Fonteinisten, De (r, Kortrijk) 71, 454
Fonteyn, Barent 377, 390, 408
’t Lof der rym-konst 408
Mr. Sullemans soete vriagie 390
Fonteyn, Nicolaes 878
Fonteyne, Claude 361, 434-436, 513
Fonteynisten, De (r, Dordrecht) 269, 428
Foppens, François 703
Foret, François 815-816
Refereinboek of nieuwe wandel-dreve 816
Fornenbergh, Alexander van 569-570, 644,
729

Den Antwerpschen Proteus 570
Fornenbergh, Artus van 569
Fornenbergh, Jan Baptist van 418, 452, 548549, 554, 712, 726-727, 729-730, 754, 791, 883
Duifje en Snaphaan 726
De wanhébbelyke liefde 712
Fortunatus borse [...] zie Historie
Fourmenois, Mathias 687
Gheestelijcken val-hoet 687
Fraet, Frans 53, 445
Tpalays der gheleerder ingienen 44, 445
Veelderhande liedekens 52-53
Franciscus van Assisi, St. 821
Franciscus Xaverius, St. 302
Francius, Petrus 704, 758, 763, 766, 776, 778,
781, 836, 867
Franco, Niccolò 808
La puttana errante 808
François de Sales, St. 492
Introduction à la vie devote 492
Françoise-Clara van Sint-Lieven 822, 825826, 841
De woonste ende geestelijcke menagie Godts
met de ziele 826
Francken, ii, Frans 303
Franeker 92, 210, 433, 671, 673, 770, 807, 838839, 848
Franequer los-kop of holbollige student, De
807-808
Frankenthal 56-57
Frankfurt 55-56, 132, 200, 853, 874
Franszoon, Kornelis 265-266
Frederik iii (koning van Denemarken) 880881
Frederik Hendrik (stadhouder) 256, 331, 340,
344, 349, 354, 357, 359-363, 373, 375, 382, 398,
402-403, 406, 424, 428, 438, 440-441, 456,
494-495, 498-499, 503, 505, 584, 588, 590591, 605, 797, 799
Fricx, Hendrik 560
Froe, Balthasar 62
Fruytiers, Jan 75-76, 107
Furmer, Bernard 82
Fuyter, Leon de 377, 739
G

Gaasbeek, A van 698
Gabbema, Simon Abbes 513-514
Gabriël van Antwerpen 482-483
De gheestelijcke tortel-duyve 482
Naer-volginghe des armen leven Christi 482
Gabriel a Sancto Joanne Baptista 685
De ongemaskerde Pulcheria 685

gheestelijcken nachtegael oft diversche
refereynen [...], Den 475
gheestelyck minne-voncksken, Het 680
gheestelycke vryagie, De 483
Ghelen, Jan ii van 34-35
Gherwen, Abraham van 163, 470
Ghulde fonteyne 470
Gherwen, Jonas van 268
Gheyn jr., Jacob/Jacques de 179, 182, 319
Ghezelschap der goden 235, 239
Ghistele, Cornelis van 28-32, 39, 42, 68, 86,
148, 154, 163, 210, 227, 442, 602
Clachtige Sendtbrieven 29, 39, 86
Satyrae oft Sermones 68, 148
Gichtel, Johann Georg 849, 854-855
Gillis, Marcus Antonius 42, 45
Ginneken 781
Glazemaker, J.H. 516, 629-630, 632
Glückstadt 876, 882
Goddaeus, Conradus 465-466
Godewijck, Margaretha van 431-432, 595
Godewijck, Pieter van 429, 431-432
’t Lof der luysen 429
Remedie voor de pest 429
Witte-broots kinderen 429
Godin, Frans 561, 600
De krooningh des keysers 600
Nieuwe treur-spel ende vertoogh 600
Goedesberg, Gerrit van 630
Goens, Rijklof van 636
Javaense reyse 636-637
Goes 112, 671, 762
Gole, Jacob 780
Goltzius, Hendrick 102, 152, 163-165
Gomarus, Franciscus 223-224
Goos, Abraham de 255
Nieuw Nederlandtsch caertboeck 255
Goossens, Gerard 38-39, 47, 60
Het cieraet der vrouwen 38-39
Spieghel der minnen 39
Gordon, Geertruyd 652, 777, 843-844
Aandachtige opmerckingen [...] over de tien
geboden Gods 843
De poësy 844-845
Gorinchem 265, 269, 418, 431, 496, 546-547,
557
Gortter, Willem de 84, 284
Göteborg 880, 882
Gouda 34, 97, 104, 107, 110, 112-113, 131, 152,
195, 260, 283, 631, 677, 777, 786-787
Goudbloem, De (r, Antwerpen) 29, 32-33, 73,
78, 87, 128, 135, 277, 389, 442, 444
Goudsblom, De (r, Gouda) 104, 259
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Galama, Hero 513, 593
Galen, Jan van 595
Galle, Filips 42, 296
Ganda, Theocritus a zie Heinsius, Daniël
Garnier, Robert 244, 279
Antigone 244
Gastoldi, Giovanni 506
Gaudentius van Loemel 682
Den gheestelycken Orpheus 682
gaven van de milde St. Marten, De 635
Gavre, Johanna de 819-820
De geestelycke jacht 820
Den gheestelijcken echo 820
Den goddelycken minnenpijl 819
Gazet, A. 458, 491
Pia, hilaria vanaque carmina 458, 491
Gebedt onzes Heeren, ’t 574, 581, 671
Geeraerts, Marcus 35
geest van Jan Tamboer, De 634
Geestdorp, Petrus 434, 496-497
Geestelicke gesangen, vervattende veelerhande
christelicke gevoelens, en gemoetsbewegingen 846
Geestelijck kruydt-hofken 471
Geesteranus, Johannes 468
Idolelenchus 467
Gelderschen playsier-hof, Den 800
Geluwe, Arnout van 461-462, 600
Den af-ghetrocken masscher 461-462
Genemuiden 842-843
Genève 57, 62, 77, 79, 852
Gent 20, 27, 29, 35-37, 42, 48-50, 52, 56, 59,
70-73, 77-79, 81, 106, 115, 118, 133, 163, 172,
173, 178-179, 252, 287, 289, 300, 422, 443,
456-459, 461-462, 481, 551, 600-602, 645,
681, 729-730, 731, 817, 820-821, 825-827,
829-831
Gent, Bartholomeus van 764
Gerijts, Soetken 93, 163
Een nieu gheestelijck liedtboecxken 93
Germez, Adam Karelsz. van 377, 388-389, 404,
589
Vervolgde Laura 389
Gersdorff, Joachim 881
Geschier, Pieter 457, 488
Des werelts proef-steen 488
Geuzenliedboek 50, 75-76, 325
Gevartius, Caspar 443
Gezelle, Guido 458, 682, 815
Gheeraerts, Marcus 35, 59-60
gheestelicken schadt van devotien, Den 298
Gheestelijck bloem-hofken 471
gheestelijck liedtboexken, Een 298
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Gracián, Baltasar 643
Graef, Hendrik de 699, 792
Graeff, Andries de 407, 586
Graeff, Cornelis de 405, 407, 586
Graeff, Pieter de 586
Gramsbergen, Matthijs 526
Den hartoog van Pierlepon 526
Grapheus, Cornelis 43
Grapheus, Joannes 43
Grave, Johanna de zie Gavre, Johanna de
’s-Gravenhage 423-428, 548-550, passim
Grenerus, Herman 63
Apodixe 63, 65
Grevelingen 61
Grieck, Claude de 448, 451-454, 526, 550-551,
553-555, 560, 682, 688, 739
Bellisarius 730
Den betooverden mensch 560
Den boom des levens 560
Den dolende pelgrim 560, 739
Den grooten Bellizarius 525-526, 553
Den heerelycke ende vrolycke daeden van
keyser Carel den v 749
Heraklius 451, 553
Hylas 452
Don Japhet van Armenien 553
Liefde sonder sien verweckt 554
Palène 551
Samson 452, 550
Ulysses in ’t eylandt van Circe 554
Zenobia 554
Grieck, Joan de 451, 454, 688, 739, 749
De droeve ende blyde wereldt 688
Den lacchende ende leerende waer-seggher
688
Het toneel der leerlycke ende vermaeckelycke
historiën 739
Den wysen gheck 688
Grieck, Judocus de 451, 454, 688, 739
De droeve ende blyde wereldt 688
De ghedempte hoogmoedt […] maeght 739
Den lacchende ende leerende waer-seggher
688
Den wysen gheck 688
Griethuysen, Sibylle van 435-436, 473, 513514, 577, 633
Spreeckende schildery 435
Griettens, Jan 456
Lust-hof vande doorluchtighe ende
deughtsame vrauwen 456
Grimbergen 682
Groen, Floris 730
Faust 730

Groene Spruyten, De (r) 471-472
Groenendaal 480, 686
Groenewegen, Hendrik 839-840
Hieroglyphica, anders emblemata sacra 839
Groenlo (Grol) 360
Groessen 53
Groeyenden Boom, Den (r) 33, 73, 742
Groningen 47, 150, 420, 434, 436, 577, 610,
677-678, 710, 779-780, 782, 833
Groot, Hugo de zie Grotius, Hugo
Groot, Isaac de 739
Groot, Michiel de 734-735, 738
Groot, Pieter de 582
Groot, Willem de 594
Groote schrijf almanach 192
Grotius, Hugo 41, 76, 170-175, 177-179, 182,
215, 222-223, 225, 258, 274, 336, 355, 360, 363,
379-382, 384, 396, 401, 421, 459, 477, 500,
511-512, 514, 517, 534, 537, 562, 582, 768, 778,
874-875, 882
Annales et historiae 500
Adamus exul 172-173, 534, 538
Bewys van den waren godsdienst 401
Christus patiens 175
Mare liberum 355
Mirabilia 170
Parallelon rerumpublicarum 177
Sofompaneas 379, 382, 384
Tractaet vande oudtheyt vande Batavische
nu Hollandsche Republique 223
Gruterus, Janus 82, 121-122, 125, 237, 253, 322,
872, 875
Florilegium ethico-politicum 322
Gryphius, Andreas 384, 877
Carolus Stuardus 877
Catharina von Georgien 877
Die gelibte Dornrose 877
Leo Arminius 877
Guarini, Battista 221, 245, 273, 281, 352, 424,
503
Il pastor fido 221, 245, 265, 273, 281, 352,
424, 503
Guevara, Antonio de 72, 85, 222
Aviso de privados y doctrina de cortisanos
222
Guevara, Luiz Velez de 525
Guicciardini, Lodovico 28, 52, 132, 255
Guilbertus, David 855
Christelijke waerschouwing 855
Gulden iuweel 472
Gulik 456
Gustaaf Adolf (koning van Zweden) 397-398,
497, 882

Gutenberg, Johann G. zum 423
Gymnick, Hans 43
H
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Haan, Galenus Abrahamszoon de 867
Haarlem 107-110, 116-118, 260-262, passim
Haastrecht 266, 270
Hackeborn, Mechtildis van 560
Hacquart, Carel 718
Hadewijch 479
Haecht, Godevaert van 27
Haecht, Willem van 24, 32-33, 48, 50, 54, 75,
77, 125, 128, 138
Haechtanus, Laurentius 88
Mikrokósmos. Parvus mundus 88
Haefacker, Aegidius zie Theodotus, Salomon
Haeften, Benedictus van 293, 301, 475, 486,
492, 686, 865
Den lust-hof der christelycke leeringhe 301,
475
Regia via crucis 686
Schola cordis 486, 865
Haeghen, Michiel van der 82, 274
Haegsche coeckoeck 800
Haen, Claes Albertsz. 416
Haerlems leeuwerckje 800
Haerlems minne-duyfje 800
Haerlems oudt liedt-boeck 415
Haerlemsche winter-, somer-, lente- en meibloempjes 392, 416
Haes, Frans de 584
Haes, Joan de 769, 772
Leven van Geeraert Brandt 769
Hall, Joseph 327, 580, 666-669
Occasional meditations 327, 666-668
Halle 876
Halma, François 772, 798-799, 837
Hamburg 453, 616, 853, 876
Hamel, Hendrik 636
Journael van de ongeluckige reyse van ’t
jacht de Sperwer 636
Hanins, Albrecht Ignatius d’ 450
Het bevel van Cupido 450
Hansiz, Paul 868
Hantboecxken inhoudende den heelen Psalter 55
Haps, Pieter van 370, 395, 505-506
Hollants vree-tonneel 505
Hardenberg 771
Harderwijk 351, 420, 422, 678, 845, 881
Harduwijn, François de 133
Harduwijn, Justus de 133, 278, 279-280, 282,
287-294, 300-302, 441, 443, 459, 475, 477478, 485, 493, 681, 683, 741

Goddelicke lof-sanghen tot vermaekinghe
van alle gheestighe liefhebbers 290, 300301, 475
Goddelycke wenschen 485
Hyppolytus 278
Den val ende op-stand van […] David 301
De weerliicke liefden tot Roose-mond 289291, 300-301
Harinxma, Haring van 434-436, 440, 634
Doolhof van Socia 436, 439-440
De seven wonderlijcke ghesichten 434
Harlingen 434, 629, 865
Harsdörffer, Philipp 875
Frauenzimmer Gesprächspielen 879
Hartgersen, Joost 400
Hartloop, Elisabeth 727
Tobias 727
Harts, Herman 817
Het geestelijk bieken 817
Haselbekius, Johannes 434
Hasevoet, Servaas 653
De historie van het lyden onses Heilands
kortelyk uitgebreyd in maatdichten 653
Hasselaer, Kenau Simonsz. 418
Hasselaer, Pieter Dirxz. 257
Hasselt (Limb.) 447
Hasselt (Ov.) 785, 842
Hattem, Pontiaan van 845
Havius, Jacob 602
Havius, Matthias 345, 347-348
Hazart, Cornelis 556, 688, 720
Kerckelycke historie van de heele wereldt
688
Triomph vande waerachtige kercke 556
Hazebrouck 831
Hedwig Eleonora (koningin van Zweden) 881
Heeck, Jan van 459
Heemskerck, Jacob van 192, 203, 257
Heemskerck, Johan van 334, 341, 356, 371, 389,
414, 421, 437-440, 524, 609, 631, 633, 878-879
Batavische Arcadia 438, 633-634, 879
De verduytste Cid 389
Minne-kunst 334, 341
Minne-kunst, minne-baet, minne-dichten,
mengel-dichten 341, 421
Heemskerck, Maarten van 24-25, 43, 93, 100,
161
Heemskerk 166, 247
Heemskerk, Willem van 390, 516, 580, 595, 598
Hebreeusche heldinne 390
Heemssen, Jan David 281-282, 290, 292
Nederduytsche poëmata 282, 292
Heer, Margaretha de 513
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Heere, Lucas d’ 31, 35-38, 41, 46-48, 56, 58-60,
70-73, 90-91, 115, 124-125, 161, 165, 167, 427,
442
Beschryvinghe 115
Den hof en boomgaerd der poësien 35-38,
41, 56, 59, 124
Psalmen Davids 56
Tractaet van de kercke 72
Heerman, J. 437, 631
Lysander en Caliste 437
Heidelberg 56, 237, 253, 662, 876
Heidelbergse catechismus zie Datheen, Pieter
Heidenreich, David 877
Rache zu Gibeon 877
Heilige Geest, De (r) 457, 601, 628, 728, 735,
754, 756, 815, 841
Heinck, Dirck Pietersz. 739
Heinsius, Daniël 21, 127, 131, 170, 172-186, 189,
196, 198-200, 206, 215, 222, 228, 233, 240241, 251-253, 256, 258, 261-262, 267, 274, 282,
289, 293, 306, 308-309, 311-312, 318, 326, 328,
330, 334-337, 339, 340, 351-352, 354, 360, 367,
382, 393, 417-418, 420-423, 429, 441, 448,
454, 458-459, 463-465, 468, 484, 521-522,
530, 532, 546, 557, 582, 589, 602, 635, 652, 658,
696-697, 754-755, 807, 874-877, 880-884
Ambacht van Cupido 181, 200
Auriacus sive Libertas saucia 172-173, 175177, 215, 241, 256, 546, 557
De contemptu mortis 422
Emblemata amatoria 198, 200
Herodes infanticide 175, 177, 382, 582
Hymnus oft lof-sanck van Bacchus 185
’t Lof der luysen 635
Lof-sanck van Iesus Christus 186, 652
Nederduytsche poemata 172, 181, 183-186,
200, 256, 293, 335, 423, 875-876
De poetis et eorum interpretatoribus 176
Quaeris quid sit amor 180
Spiegel vande doorluchtige vrouwen 182
De tragoediae constitutione 177, 240
Heinsius, Nicolaas 807
Den vermakelyken avanturier 807
Heliconschen echo 754, 757, 815
Heliodorus 229, 437
Aethiopica 437
Helleman, Pieter Jansz. 114-116
Refereynen ghepronunchieert opten Intrede
binnen der stede van Delft 115
Hellemans, Leonore 357, 367
Hellen, Hans van der 320
Helmond 403
Helst, Bartholomeus van der 406-407

Helt, Vilhem 882
Helten, Hans van 308
Hem 677
Hemelaer, J. de 165
Hendrik viii (koning van Engeland) 61, 630
Hendrik Casimir (stadhouder van Friesland)
434
Henri iv (koning van Frankrijk) 232, 234, 373,
405, 500
Henriëtte [Catharina] (dochter van Frederik
Hendrik) 590
Herbert, Philip 274
Herbert, William 274
Herckmans, Elias 342
Encomium calvitii ofte Lof der kael-koppen
342
Hermans, W.F. 626
Herp, Hendrik 479
Herstelde zeeg-triomf 594
herstelden Apollos harp, Den 517-518
’s-Hertogenbosch 50, 65, 77, 81, 263, 277, 284,
344, 354, 361, 373, 375, 428, 434, 457, 464,
478, 481, 489, 494-496, 498
Hervet, Gentiaan 66-67
Heuvel, Elisabeth van den 786, 796-798
Vorstelyke eertrap 797
Heyblocq, Jacobus 574
Heydensche afgoden, beelden, tempels en
offerhanden 411
Heylich Cruys, Het (r) 550
Heylinck, Adriana 551-552
Heyndricx, Louis 81
Heyndriksz., A. 115
Heyns, Daniël zie Heinsius, Daniël
Heyns, Maria 412, 435-436, 634
Bloemhof der doorluchtige voorbeelden
412, 436
Heyns, Peeter 39, 42, 48, 125, 228, 303
Spieghel der werelt 42
Heyns, Zacharias 186, 228-230, 235, 412, 483485, 496-497
Const-thoonende iuweel 230
Emblemata. Emblemes chrestiennes 484
Pest-spieghel 229
Vervolgh van de werken van Bartas 186
Vriendts-spieghel 229
Weg-wyser ter salicheyt 484-485
Heywood, Thomas 874
Pleasant dialogues 874
Hildesheim 876
Hilten, Caspar van 193
Hinlopen, Jacob Jacobsz. 586-587
Hinlopen, Joan 588

Gedichten 367
Geeraerdt van Velsen 210, 218, 222-223, 234,
237, 239, 244, 249, 265, 279, 357, 367, 373,
380, 404, 707, 711, 768
Granida 206, 209-210, 217, 220-222, 230,
232, 245, 281, 498
Henrik de Gróte 357, 360, 500-501
De Hollandsche groet aen den Prinsse van
Oranien 361, 768
Isabella 245
Lijkklaght over Pieter Dirxz. Hasselaer 257
Neederlandsche histoorien 49, 113, 361, 424,
482, 500-501, 768-769
Nieumaren uit Parnas 600
Reden vande waerdicheit der poesie 197,
206, 236
Rijmkladboeken 206, 208
Theseus ende Ariadne 195, 211, 218
Vervolgh van de Neederlandsche histoorien
501
Warenar 226-228, 241, 374, 391, 626, 699,
711, 725
Werken 405
Hooft, W.D. 373, 391
Jan Saly 391
Styve Piet 373
Hooftman, familie 58
Hoogenhuysen, Andries en David van 854
Hooghe, Romein de 669, 718-719, 763, 765,
773, 795, 798
Hoogstraten 826
Hoogstraten, David van 584, 650, 669, 758,
762, 764, 766, 781, 790, 798, 835
Gedichten 764, 766, 781
Rijmoeffeningen 758, 835
Hoogstraten, Frans van 580, 584, 594, 669
De schoole der wereld 669
Het voorhof der ziele 580, 669
Hoogstraten, Samuel van 440, 505, 546-547,
580, 594, 633-634
Dieryk en Dorothé of de Verlossing van
Dordrecht 546-547
De gestrafte ontschaking 633
De Roomsche Paulina, ofte bedrooge
kuisheit 546
Schoone Rosalijn of De getrouwe liefde van
Panthus 440
Vryheit der Vereenighde Nederlanden 505
Hoolwerff, Henrica van 842, 845
Kracht in swakheit 845
Hoorenbeek, Johannes 618
Hoorn 156, 164, 191, 254, 327, 419, 422, 467,
471, 626, 635, 652, 720, 767, 846-847, 867
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Hinlopen, Leonora 588
Hirtzhorn, Godfried 62
Historie van Broer Cornelis 58
Historie van Floris ende Blancefleur 190
Historie van Fortunatus borse ende van sijnen
wenschhoet 190
historie van Lysander en Caliste, De 589
Hoburg, Christian 676, 849, 852, 864
Emblemata sacra 676
Levendige herts-theologie 864
Hoefnagel, Joris 58-59
Patientia 58-59, 70
Hoffer, Adriaen 317, 322-324
Hofken der geestelycker liedekens 80
Hoflandt, Justus 576, 598
Hofmann von Hofmannswaldau, Christian
879
Hogendorp, Gijsbrecht van 176, 241, 259, 265
Truer-spel van de moordt, begaen aen
Wilhem […] prince van Oraengien 241
Hogerbeets, Rombout 420-422
Hoius, Andreas 289
Holbein, Hans 688
Hollands nachtegaeltien 318
Hollantsche Parnas 516, 563, 572, 581, 587
Homerus 88, 96, 116, 600, 630
Odyssee 96, 100, 630
Ilias 164, 260, 630
Hondius, Petrus 328-329, 605
Moufe-schans 328-329
Hoobius, Johanna 395, 785
Het lof der vrouwen 395
Hoofman, Elisabeth 788
Hooft, Aernout Hellemans 405, 702, 767-768
Hooft, Hendrik 611
Hooft, Cornelis Pietersz. 767
Hooft, Pieter Cornelisz. 21, 49, 66, 113, 171,
177, 180, 184-185, 195-211, 215-228, 231-232,
234-237, 239-241, 243-249, 256-259, 262, 265,
267, 279, 281-282, 306, 313, 315, 326, 336-340,
348, 352-370, 373-374, 379-380, 388, 391, 398399, 402, 404-405, 407-408, 411, 414, 418,
421, 424, 430-431, 441, 447, 450, 463, 465,
478, 482, 494, 498-501, 505, 510-514, 520-521,
539, 572, 577, 584, 589, 600, 609, 626, 629,
652, 671, 673, 699, 702, 705, 707, 711, 720,
725, 754, 757-758, 761, 763, 766-770, 776-778,
802, 881, 884
Achilles en Polyxena 218
Afbeeldinghen van minne 199
Baeto 224-225, 237, 240-241, 357, 360, 373
Brief van Menelaus aen Helena 210
Emblemata amatoria 198, 206, 208, 210, 262
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Hoorn, Anna van 589
Hoorn, Jan ten 812
Hoorn, Joan van 639
Hoorn, Pieter van 639-640
Eenige voorname eygenschappen van de
ware deugdt 640
Hoorn, Timotheus ten 806, 812-813
Hollantse trouw-gevallen 806
Hoornbeeck, Izaak van 593
Hoorndyck, Hendrik van 677-678
Houbraken, Arnold 669
Horatius [Flaccus], Quintus 29, 68, 89, 100101, 119, 122, 137, 148, 158, 164-165, 174, 217,
261, 274, 338, 354-355, 361, 401, 403, 421, 528,
530, 538-539, 564, 604, 616-619, 630, 647,
692, 696, 703, 705, 802, 872
Ars poetica 100, 165, 174, 217, 401, 630
Beatus ille 338, 604-605, 612
Carmina 872
Sermones 148
Horenbeeck, David van 496
Hosschius, Sidronius 457, 489, 656-657
Christus patiens 656
Lacrymae Sancti Petri 656
Houcke, Carolus van 556
De Nederlandsche Susanne ofte het leven
van de H. Princesse Genoveva 556
Hout, Jan van 20-21, 82, 84, 91, 101, 111, 113,
118-121, 123-128, 135-136, 138-140, 144, 146,
148, 150-154, 157-158, 161, 166, 170, 176, 178,
187, 247, 262, 417, 767, 778
Album amicorum 120
Dienst-bouc 121
Loterijspel 156-158
Tot Cuenraet de Rechtere 125, 144
Voorrede tot het gezelscap 123, 125-126
Vrunt-buuc 121, 126
Houten, Soetgen vanden 867
Uyterste wille van Soetgen vanden Houte
867
Houthaeck, Dirck Cornelisz. 378, 516, 553
Houtman, Cornelis de 154
Houwaert, Jan Baptist 30, 35, 39, 48, 70, 72, 81,
84-88, 130, 132-133, 154, 161, 284-285, 326,
433, 441-442, 557, 602
Den generalen loop der werelt 87
Die clachte […] van Belgica 73
Milenus clachte 72, 154
Paraenesis politica 86-87
Pegasides pleyn ende den lust-hof der
maeghden 39, 85, 87, 558
Retrogratie incarnatie 35
De vier wterste 433

Hovius, Mathias 281
Hubert, Antonis de 355-356, 432, 462
Hudde, Johannes 702
Hugo, Herman 485-486, 675, 683-684, 857, 865
Pia desideria 485-487, 675, 857, 865
Hulsius, Bartholomaeus 484
Emblemata sacra 484
Hulst 403, 777
Hulsterbosch 843
huwelyk van Orondates en Statira, Het 698
Huybert, Charlotte de 432
Huydecoper, Geertruida 588
Huydecoper van Maarsseveen, Joan 516, 564565, 585-588
Huygen, Jan 856, 865-866
Stichtelyke rymen 866
Huygens, Maurits 339
Huygen, Pieter 856, 865
De beginselen van Gods koninkryk in den
mensch 865
Huygens, Christiaan 520
Huygens, Constantijn 21, 171, 187, 210, 243,
253, 256, 306-309, 313, 315-316, 318, 322, 326,
330-342, 348, 351-358, 360-370, 374, 388-389,
393, 404-405, 409-410, 413-414, 417, 420424, 427, 430-431, 433, 435-436, 441, 447449, 458, 463, 465, 498-499, 510-514, 517,
520-523, 547, 549-550, 572, 575, 577-578, 591,
594, 596, 603, 605-610, 612, 614, 619, 621,
624-625, 662, 671, 673, 691, 725, 746, 757-758,
763-764, 769, 772-778, 798, 836, 844, 853, 883
Characteres, dat zijn printen 337, 340, 449
Cluyswerck 776
Dagh-werck 366, 368, 521, 776
’t Costelick mal 309, 316, 322, 330, 332, 335,
337, 340, 342, 358, 883
Heilighe daghen 368, 517
Hofwyck 603, 606, 608
Koren-bloemen 368, 520-522, 550, 575, 610,
757, 764, 772-774, 836, 853
Mengelingh 773-774
Momenta desultoria 369
Ooghen-troost 368
Otia 337-340, 352
Sneldicht 773-774
Stede-stemmen 338, 423
Trijntje Cornelis 243, 516, 549, 550
Uytlandighe herder 465
De vita propria 775-776
Voor-hout (Batava Tempe) 309, 316, 319, 322,
330, 332-335, 337, 340-342, 393, 607-608, 624
De Zee-straet van ’s Gravenhage op Schevening 612, 773, 777

Huygens, Constantijn Jr. 798
Journaal 798
Huygens, Susanna 776
Huygens, Willem 855
huys der fortuynen, T’ 296
Huyssens, Jan 443-444
Hypnerotomachia Poliphili 63-64
I

J

Jacoba van Beieren 390, 547, 722
Jacobsz., Claes 471-472
Jacobus ii (koning van Engeland) 787, 795
Jan (hertog van Brabant) 754
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Iaye, Hendrick 284, 287
Idaard 434
Ieper 39, 56, 77, 280, 292-293, 413, 454-456,
460, 493, 552, 601-602, 685, 752, 816, 848
Ignatius van Loyola, St. 302-303, 655
Geestelijke oefeningen 655
IJselveer, Willem Jansz. 114-115, 153, 157
Imago primi saeculi 489
Initialen
A.I. 475
G.D.C. 867
J.B.V.Olyf-krans der vreede 505, 510
J.G., Het gheestelyck minne-voncksken 680,
681
J.G., Het lieffelyck orgel-pypken 680, 681
J.W.P.D., Eersporen van staat, of Helden
wekker 596-597
M.H., Staeltiens van het leven van de H.
Begga 827
M.v.P., Den vrolyken op-ganck der ziele in
Godt 482
M.S., Loff ende lasteringhe van alle staten
ende hantwercken 338
N.H.B.G.A.I.M. 514
N.N.E.B.I.S.K.A. 700
N.V.M., Tragoedie van den bloedigen Haeg
727, 791
P.T.L., Thronus Cupidinis 200, 201, 876
P.T.L., Emblemata amatoria 200-201, 876
V.P.A., Bloedighen Haegh, of ’t […] afsterven van Jacob de Graef […] 791-792
Innocentius iii (paus) 87
De contemptu mundi 87
ionghe dochters tijt-cortinghe, Der 191
Ionghe Lauwerieren, De (r) 284
Isabella (aartshertogin) 132, 270, 274, 301, 442,
455, 561, 823, 827
Istanbul 418

Janssen [van ter Goes], Anthoni 703, 864
Janssen, Cornelis 440
Janssen, Jan 329
Janssens, Gheleyn 297, 298
Janssens, Nicolaas 297, 298, 475, 817
Een nieu devoot geestelijck lietboeck 297
Janssonius, Johannes 635
Jansz., Broer 193
Nieuwe tydinghen 193
Jansz., Jan zie Janssonius, Johannes
Jansz., Louris 107-110, 114, 116-118, 142
Die geboorte Johannes Babtista 116
Meest al hoe hij doer zijn mijsbruijck
neering en welvaert verjaecht 109
Die mensch veracht die Redelickheijt 117
Van onse Lieven Heers minnevaer 117
Van de saeyer die goet saet in sijn acker
saijden 116-117
Spel van sinnen beroerende het cooren 109
Jansz., Rutger 107
De wortel van Rhetoorijka 107
Japix, Gysbert 433, 435, 513
Friesche rymlerye 435
Friessche tjerne 435
Jean de Saint-Samson 832
Jenette, De (r) 77
Jennyn, Philippus 680
Gheestelycken waeckenden staf der Jodsche
schaep-herders 680
Jericho 560
Jeruzalem 135, 453, 487
Jezus met der balsem blomme (r) 36
Jisp 471
Joannes Berchmans, St. 828
Joannes Evangelista van ’s-Hertogenbosch
481
Joannes de Lixbona 481, 483
Hemelsch nachtegaelke 482-483
Jocelyn, Elizabeth 866-867
The mothers legacie, to her unborn child
866
Jode, Gerard de 88
Johan Maurits van Nassau 111, 170, 328, 357,
496-497, 592, 638, 649, 799
Johansson, Lars zie Lucidor
Joly, Elisabeth 783-785
Jonck, Jacob Jacobsz. 108
Spel van Naboth 108
Jonck van Sinnen (r) 552
Jonctys, Daniël 342, 344, 433
Heden-daegse Venus en Minerva 342
Der mannen opper-waerdigheid 433
Roseliins oochies 342, 433
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Jonghe Batavieren, De (r) 417, 426, 496
Jonghe, Domien de 747
Nieuwpoort 747
Jongstal, Sybille van 514
Jordaan, Laurens 622
Studentenhaver 622
Jordaens, Jacob 457
Jordis, Hendrik 549
Josephus, Flavius zie Flavius Josephus
Josephus a Sancta Barbara 685
Het gheestelyck kaertspel met herten troef
685
Juan, Don (gouverneur van de Nederlanden)
71
Juan de la Cruz, San 479-480, 483, 832
Canciones 483
En una noche oscura 480
Julius Caesar 429-430, 544, 546
Junius, Franciscus 412, 566
De pictura veterum 412, 566
De schilderkonst der ouden 412
Junius, Hadrianus 42, 44, 93-94, 96, 119-120
Batavia 96, 874
Emblemata 42
Juvenalis 614-615, 702
K

Kalf, Willem 565
Kalloo 489
Kamerijk (Cambrai) 506
Kampen 342, 408, 465, 506
Karel i (koning van Engeland) 385-386, 398,
527, 542, 591, 594
Karel ii (koning van Engeland) 591, 594-595,
602, 795
Karel v (keizer) 24, 37, 49, 88
Karel xi (koning van Zweden)
Katwijk 438, 778
Keere, Hendrik van den 35-36
Kelderman, Corneel 753
Kemp, Abraham 265, 269-270, 418, 547
De moordt van Sultan Osman, keyser van
Turckijen 418
Kempis, Thomas a 569
Imitatio Christi 660
Navolging van Christus 674
Kerchove, gebroeders vanden 457, 460
Kerchove, erven vanden 830
Kerchove, zuster vanden 681
Vanden speel-hof der liefde Godts 681
Kerricx, Guillielmus 732
Kerricx, Willem Ignaas 732-734, 754
Apollo met de vrede vereenight 754

Kersauwe, De (r) 747
Ketel, Cornelis 164-165, 261
Kethel 259, 264-265, 268
Keulen 48, 61-62, 65, 70, 131, 134, 230, 252, 397,
401, 497, 647-648, 701, 787
Key, Willem 38
Keyser, Cornelis Lenertsz. 363, 417
Keyser, Hendrick de 399, 579
Keysers, Petronella 457, 459
Hemelspraken 459
Kiel, Cornelis van 41, 69, 132-133, 874
Dictionarium Teutonico-Latinum 69
Etymologicum 69, 133
Thesaurus Theutonicae linguae 69
Kiele, Jan vanden zie Moerman, Jan
Kiliaan, Cornelis zie Kiel, Cornelis van
kind van weelde, of de Haagsche lichtmis, Het
808, 810
Kleef 53, 61-62, 592
Klijn, I.D. 573
Klioos kraam 435, 513, 517, 521
Koelman, Jacobus 673
Koeman, Petrus 529
Schouwspels beschouwing 529
Koenerding, Jan 715, 718
De vryadje van Cloris en Roosje 718
Koerbagh, Adriaen 811
Een bloemhof van allerley lieflijkheyd
sonder verdriet 811
koddige olipodrigo, De 573-574
Kolm, Jan Siewertsz. 196, 218, 231-233, 264,
268, 373, 444, 447
Battaefsche vrienden-spieghel 231
Mahomet 218
Malle Jan Tots boerdighe vryery 231, 373
Nederlants treur-spel 232-233
Königsberg 729
Koninck, Philips de 759
Koning, Abraham de 87, 228, 230-233, 241,
265, 268, 373, 441, 534
Achab 231
Hagar 231
Henricus de vierde 230
Jephthahs ende zijn eenighe dochters treurspel 232, 265, 373
Simson 232
Koning, Martinus 840
Lexicon hieroglyphicum profanum 840
Konink, Servaas de 718
Kopenhagen 595, 880-881
Koppenol, Antonius van 697
Korenbloem, De (r, Den Haag, Ieper) 335, 456
Kormarts, Christoph 877

L

Laackhuysen, Cornelis 471
Laan, A. van der 711
Labadie, Jean de 675, 848-849, 852-854
Le triomphe de l’eucharistie 854
Labus, Jacob 456-457
De vryage van Mercurius ende de
herderinne Pandrosa ende hare susters 457
Labus, Pieter 748, 816
Het dobbel refereyn boeck [...] 816
lacchenden Apoll, uytbarstende in drollige
rymen, Den 573
Laet, Hans de 41, 43, 98
Laet, Joannes de 635
Lairesse, Gerard de 711, 780
Lambre, Jacob de 789
Lambrecht, Jan 523, 558, 561, 601-602, 658,
728, 815
Bethlehem, vertoonende de H. Kersnacht
558
Goe-weke 658, 815
Mey-droom 601
De mulders dochtere 601

Ondersoeckt de geesten 789
Rachel ofte thoneel van oprechte liefde 558
Tusschen-spel 601
Vlaemsche maeght 601
Vlaemsche vrede-vreucht 602
Lambrecht, Joos 27, 35-36, 40, 43
Lamorlet, Jozef de 731-732
Ontwaecte poesie 731
Lampsonius, Dominicus 570
Langedult, Petrus 709, 727
Christus lydende en verheerlykt 709
Langemann, Tönnes 883
Langendijk, Pieter 734, 810
Don Quichot op de bruiloft van Kamacho 734
Langerack, Christoffel van 469
Langius, Josephus 122, 311
Polyanthea nova 311
Latet quoque utilitas (g) 719
Latham, Abraham 320
Laurentius, St. 479
Laurier, Marius 30, 39
Den sleutel der liefden 39
Lawet, Robert 68, 79
Het taruwegraen 79
Vader onse getuigt 79
De verlooren zoone 79
Lazarillo de Tormes 241, 805
Ledenberg, Gilles van 244
Ledesma, Alonso de 275
Leenheer, Jan de 686-687
Theatrum stultorum […] Tooneel der
sotten 686
Virgo Maria 687
Leermeester der zeden 703
Leeuw, Adriaen Bastiaensz. 554
De toveres Circe 554
Leeuwarden 86-87, 244, 259, 265, 361, 433-435,
439, 506, 513, 553, 728, 838, 847
Leeuwen, Jan van 686
Leiden 118, 126-128, 147-150, 151-155, 156-158,
172-189, 260-262, 420-423, passim
Leiderdorp 270
Leidsche straat-schender, De 808
Leipzig 876
Lemmers, Jasper 731, 754
Gasthuis der gekken 731
Leopold i (keizer) 599-600, 741
Leopold-Willem (aartshertog) 451-452, 458, 506
Lernutius, Janus 459
Lescailje, Aletta 780
Lescailje, Katharina 662, 716, 760, 766, 771,
778-784, 786-787, 790, 793, 796, 798
Mengelpoëzy 782
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Kortrijk 135, 454
Kouwenhoven, Dieverina van 526
Kretzer, Marten 564
Kruisbroeders, De (r) 454
Krul, Jan Harmens 341, 348, 350, 352, 370-373,
377, 389, 392-396, 438, 440, 485, 517, 551-552,
566, 634, 739, 746, 754, 847
Alcip, en Amarillis 371
Amstelsche linde 394
Celion en Bellinde 371
Christelycke offerande 394, 485
Diana 371-372, 551
Drooghe Goosen 373
Eerlycke tytkorting 394
De geluckighe vryage van den Italiaanschen
schoorsteenveger 394
Minne-spiegel ter deughden 394-395
’Tpalleys der Amstel-goden 372, 566
Pampiere werelt 394
Pastorel musyck-spel van Juliana, en
Claudiaen 372
Den rampsaligen minnaar 394, 634
Rosilion en Rosaniere 371
Tirannige liefde 372
Vermakelijcke uyren 394
Vrolikke, en leersame oeffeningen 394
Kuhlmann, Quirinus 849, 855
Kyd, Thomas 281, 418
The Spanish tragedy 281, 418
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Lescailje, Jacob 350, 387, 412, 516, 520, 554-556,
565, 568, 780
Leupenius, Petrus 529
Leuven 21-22, 29, 40, 46, 67-68, 80, 82, 119, 132,
158, 170, 262, 272, 284, 286-290, 292, 298,
422, 441, 448, 471, 476-477, 482, 498-499,
557, 559, 461, 643, 645, 826-828
leven van […] de H. Begga, Het 828
Leydekker, Cornelia 842-843, 845
Ernstige ziel-betrachtingen 842
Leydekker, Melchior 842
Leydsch-Vlaemsch Orangien lely-hof, Het 417
Leytse Cupido 800
Leyen, Antoine van 571
Leysenboeck der catholijcken 298
Liedboek voor de kerken 847, 864
Liefdens vertellingen van waerachtige
geschiedenissen 632
lieffelyck orgel-pypken, Het 680
Liefvelt, Theodorick van 187, 290
Liens, Cornelis 329-330
Kleyne werelt 329
Lier 48, 73, 77, 447, 475, 570-571, 645, 656, 728,
741-742, 744, 746-747
Liesveldt, van (drukkers) 34
Lievens, Jan 563
Lijck-reeden, eer-dichten, en graf-schriften [...]
over [...] Michael de Ruiter 771-772, 793
Lijck-traanen 798
Lijkdichten, op het afsterven vanden weledelen
heere Constantyn Huigens 776
Lindanus (van der Linden), David 290, 301,
443
Lingelbach, David 699, 712, 715, 718, 722, 725
De bekeerde alchimist 712
Cleomenes 722
De ontdekte schyndeugd 725
De vryadje van Cloris en Roosje 718
Linschoten, Jan Huygen van 191, 254
Itinerario 191, 254
Reys-gheschrift 191, 254
Lints, Gysbrecht 645
Lipsius, Justus 41, 82, 86, 120-123, 132, 142-143,
148, 165, 170, 204, 217, 222, 224, 271-272, 275276, 284-285, 287, 289, 329, 357, 500, 600,
874, 877, 883
De constantia 82, 122-123, 142
Politica 357
Twee boecken vande stantvasticheyt 82, 122
Lisbloem, De (r) 78
Livius, Titus 43, 155, 269, 629
Ab urbe condita 269
Lochon, Charlotte 785-786

Lodenstein, Jodocus van 327, 596-597, 659,
669-670, 672-675, 837, 845, 853
Beschouwinge van Zion 673
Eenige invallen, voorgecomen op eene reyse
van Sluys [...] na Holland 669
Overdenkingen 675
Stigtelijcke invallen op verscheydene
voorvallen 669
Uytspanningen 673-674
Lodewijk xiv (koning van Frankrijk) 600,
720, 746, 787-788, 795, 811
Lodewijk van Nassau 61
Loevestein 336, 379, 401, 420
Lof-dichten ter eeren […] Frederic Henric 361,
496
Loff ende lasteringhe van alle staten ende
hantwercken 338
Lom, Elisabeth van 476
Lom, Mechtildis van 476
Lommelin, Adriaan 641
Londen 45, 47-48, 50, 55-62, 65, 67, 285, 331,
337, 484, 598-599, 760, 796, 851, 866
Longinus 836
Over het verhevene 836
Loockefier, Gideon 265
Loosduinen 608
Lope de Vega, Felix 245, 377, 389, 444, 528,
554-555, 623, 742
Amir sin saber à quien 554
Louise Henriëtte (dochter van Frederik
Hendrik) 438, 588, 592
Lourier, J. 825-826
Lovenschen willecom, Den 499
Lowestoft 597
Lubaeus, Henrick 447
Lubbers, Judith 471-472
Der lijden vreucht 472
Lübeck 854
Lucanus, Marcus Annaeus 259, 623
Godengesprekken 623
Pharsalia 259
Lucas (Gomez) van Mechelen 480-482, 817,
819-821, 832
Den bliiden requiem 480-481, 820
Het boeck der gheestelijcke sanghen 481,
820
Het cloosterken der gheestelycke
verryssenisse 481
Den droeven alleluia 481, 820-821
Den seraphynschen nachtegael 481, 821
Lucasgilde, St.- 271, 277-278, 446, 561, 564,
688, 731-732, 734, 756
Lucianus van Samosata 444

M

Maarssen 588
Maasland 265
Maastricht 812
Machiavelli, Niccolò 150 600
Machtelt, Gullielmus vander 681-682
Goddelijcke lofsanghen 681

Madrid 287, 453, 554, 599
Maes, B. 471
Maes, Godfried 733
Maes, Jan 298
Magalhaes, Ferdinand 150
magnis voluisse sat est, In (g) 716, 836
Magnon, Jean 699
Le mariage d’Oroondate et de Statira 699
Magnus, Albertus 698, 711, 737
Magny, Olivier de 28
Maillart, Petrus 478, 683
Den gheestelijcken nachtegael 478
Makeblijde, Lodewijk 300
Den berch der gheestelicker vreughden 300
Den hemelschen handel der devote zielen
300
Malderus, Johannes 475, 827
Mallants, Pieter 686
De heyr-baene des cruys 686
Het leven van den H. Bruno 686
malle wédding, óf Gierige Geeraardt, De 701
Mander, Karel van 20, 31, 68, 84, 128, 131, 136137, 158, 161, 163-167, 175-176, 185, 187-188,
196-197, 228, 233, 235, 247, 260-262, 410-411,
415, 433, 440, 470, 566, 569-570, 582, 604,
761-762, 767, 880-881
Bethlehem, dat is het broodhuys 163
Den grondt der edel vry schilder-const 166,
470
De (gulden) harpe 163, 433, 470
Dat hooghe liedt Salomo 163
De kerck der deucht 164-165, 261
Levens 167
Olijf-bergh ofte Poëma van den laetsten
dagh 164, 235
Ossen-stal en Landt-werck 163
Het schilder-boeck 166, 440, 570
Uutbeeldinghe der figueren 166
Wtlegghingh 166, 410, 569
Manetti, Gianozzo 87
De dignitate hominis 87
Mantua 757
Marcellianus van Brugge 480-481
Marche, Olivier de la 87
Le chevalier délibéré 87
Marcus Aurelius 629
Marcusz., Jacob 200
Margaretha van Parma 47-48, 73
Margarita van de Moeder Godts (van Noort)
823-824
Leven 824
Maria a Jesu d’Agreda 744
Mystica ciudad de Dios 744
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Lucca 702
Lucidor 883-884
Luik 132, 600, 701
Lully, Jean-Baptiste 526, 717
Lumey, Willem ii van der Marck, van 97
Lust, Steven Theunisz. van der 386, 416, 418,
505
Herstelde hongers-dwangh 418
Kinder-moordt van Herodes 418
Olyf-kransen 505
Ongheblanckette Maria Stuart 386, 418
Lust- en bloemenhoff 677
lust-hof der ionckheydt, Den 317, 445
lust-hof van rhetorica, Den 153, 155
Luther, Maarten 107
Luyken, Casper 863, 867-869
Luyken, Christoffel 676
Luyken, Jan 481, 676, 684, 686, 799-804, 834,
848, 852, 855-859, 862-865, 866-870
Beschouwing der wereld 867-868
De bykorf des gemoeds 868
Duytse lier 799-803, 856-857, 862
Jesus en de ziel 676, 856-857, 862, 864
Het leerzaam huisraad 869
Des menschen begin, midden en eynde 869
Het menselyk bedryf 863, 867
Nazang 861
De onwaardige wereld 868
Het overvloeijend herte 870
De schriftuurlijke geschiedenissen en
gelykenissen 869
Spiegel van ’t menschelyk bedryf 863-864
Voncken der liefde Jesu 858-859, 862,
864
De zedelijke en stichtelijke gezangen 864
Lydius, Hendrik 838
Lydius, Jacob 429
Vrolicke uren des doodts 349
Lydius, Maarten 838
Lydius, Nicolaus 839-840
Lyftocht, Franciscus 686
Voor-winckel van patientie in den droeven
tegenspoedt 686
Lyk-cypres 798
Lyon 253
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Maria de Medici (koningin van Frankrijk)
365, 398, 445
Maria (Mary) Stuart (koningin van
Schotland) 385, 591
Maria Stuart (echtgenote van Willem ii) 398
Maria Stuart (echtgenote van Willem iii)
718, 786-787, 795, 799
Maria (‘Bloody Mary’) Tudor (koningin van
Engeland) 57, 386
Maria Theresia (echtgenote van Lodewijk
xiv) 600
Marien Cransken (r) 26, 451, 453
Mariënhage 682
Marino, Giambattista 364, 412, 563
Adone 364
Galleria 563
Marlowe, Christopher 440
The rich Jew of Maltha 440
Marnix van St.-Aldegonde, Jan van 65, 462,
472
Marnix van St.-Aldegonde, Filips van 38, 4748, 57-59, 62, 65-67, 70-72, 76, 79, 90, 124125, 131, 134, 228, 298, 326, 738, 874
Byencorf der H. Roomsche kercke 58, 65-67,
134, 874
Tableau des différends de la religion 67
Trouwe vermaninge 131
Psalmen 79
Marot, Clément 34-37, 55-56, 60, 116, 146, 165,
201, 262, 326
Marsman, Hendrik 214
Martialis, Marcus Valerius 41, 119, 146, 148149, 153, 317, 323, 331, 521, 622
Martin, Roger 60
Martinius, Franciscus 342, 407-408, 461, 463,
465, 512, 517, 651-652
Dier al 465
Treur-gedicht[…] over ’t lyden en sterven
van […] Jesus Christus 408, 465, 513, 651652
Triumphe der opstandinge 465
Martzelaer, Adriaen 291
Massa, Maria 573
Mataram 636
Materbloem, De (r) 550-551, 560, 739-741
Matham, Adriaen 343
Matham, Th. 397, 501
Matthias (aartshertog) 71, 73
Matthieu, Pierre 616
Matthijsz., Hans 194-196, 198
Matthijsz., Jan 180, 193
Matthijsz., Vincent 326
Vlissings redens-lusthof 326

Maurits (stadhouder) 135, 150-151, 153, 176,
182, 224-225, 232, 239, 244, 258, 269-270,
363, 375, 434
Maximiliaan-Emmanuel van Beieren
(keurvorst en landvoogd) 732-733
Mazarin, Jules 599
Mechelen 78, 81, 84, 88, 277, 280, 282-284, 350,
475, 481, 489, 645, 685, 742, 754, 828-829
Medemblick, Rumoldus van zie Batavus,
Rumoldus
Medemblik 476
Meerbeeck, Adriaan van 492
Meijer, Lodewijk 516, 525, 538-541, 554, 463,
694-698, 700-702, 704, 708, 710, 713, 715, 811
Andromache 713-714
De philosophie d’uytleghster der H.
Schrifture 539, 811
Ghulde vlies 525-526, 540-541, 695, 698, 701
L. Meijer’s woordenschat 695, 811
Philosophia S. Scripturae interpres 811
Het spookend weeuwtje 554
Verloofde koninksbruidt 540, 695, 700, 710
Meldert, Pieter van 319
Menen 260
Menno zie Simonsz.
Menton, Judith 590
Meppel 496
Merberghe van Oesterhout, Magnus vanden 53
Merwede, Matthijs van de 594, 603, 619-623,
808
Geestelyke minne-vlammen 621, 880
Uyt-heemsen oorlog, ofte Roomse mintriomfen 619, 622, 879
Meteren, Emanuel van 61, 500
Metsijs, Quinten 569-570
Metz, Dirk 728
Theodora martelaeresse 728
Meulebeke 68
Meulen, Catharina vander 818-819
Den aengenamen rooselaer 818
Het eensaem tortel-duyfken 818-819
Het hemels lust-hofken 818-819
Meulewels, Peeter 443-444, 446
De reuze Drugon ende Brabon 443, 446
Timon misanthropos 444
Meuris, Aert 339
Meurs, Jacob van 637-638
Meurs, Jan van 564
Mexia, Pedro 155
De verscheyden lessen 155
Meyer, Eustachius de 450
Brussels moeselken 450
Meynertsz., Egbert 76, 107, 110

De la modération 121
Montano, Benito Arias 69
Montanus, David 652, 660, 670, 672, 852
Een bondelken myrrhe 652
Navolging 660
Stemme des gejuygs 672
Montenay, Georgette de 253
Cent emblèmes chrestiens 253
Moonen, Arnold 596-597, 625, 653, 766, 771772, 778, 798-799, 836-838, 843
Kerszangh 653, 837
Lyktraenen 799
Nederduitsche spraekkunst 772
Poëzy 772, 837-838
Verbastert Nederlant of klaghte over de
bedorve zeden des vaderlants 596-597, 837
Vervolg der poëzye 838
Moons, Jacobus 686
Sedelijck vermaeck-tonneel 686
Morata, Olympia Fulvia 38
More, Thomas 570
Moretus, Balthazar 86, 272, 295, 643
Moretus, Jan 82, 132
Morhof, Daniel Georg 879-880
Unterricht von der Teutschen Sprache und
Poesie 880
Morian, Anna 843
De dichtkunst 843
Morian, Elisabeth 843
Mornay, Philippe de 72
Traité de l’église 72
Mostart, Daniël 355, 366, 382, 390, 398, 409, 454
Moulin, A. du 726
De lichtmis, of Mal mortje mal kindje 726
Muiden 406
Muiderberg 611
Muiderslot 354, 403, 430, 763
Muller, Harmen Jansz. 139, 142
Munster 21, 52, 90, 308, 342, 370, 386, 436, 451,
494, 502, 504, 561, 571, 599, 618, 648, 676,
701, 787
Muret, Marc-Antoine 429-430
Murillo, Bartolomé Esteban 644
musket-draagende heldin, De 807
Mussem, Jan van 29
Rhetorica 29
Muyr, Hendrick van der 418
Myl, Abraham van der 79, 148, 164, 185, 317
Lingua Belgica 185
Myle, Cornelis van der 425
Myleman, Frans zie Campis, Victor a 645
Mys, Joannes 817, 820
Gheestelycke plantaige 817
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Meyssens, Jan 570
Meyster, Everhart 611-612
Hemelsch land-spel 612
Nimmer-dor berymt 611
Des weerelds Dool-om berg 612
Michaelius, Johannes 429-431, 830-832
Iulius Caesar, ofte Kaiser-moorder 429
Middelburg 96, 110, 112, 131, 179, 263, 268, 308311, 313, 317, 320, 322, 323, 325-326-327, 332,
344, 412, 419, 426, 428, 496, 519, 653, 852
Middelie 471
Mierevelt, Michiel Jansz. van 339
Milst, Nicolaes van 817
Christelijke beweegh-redenen 817-818
Houten sleutelken 818
Jesus ghekruyst en ghestorven 818
Seven meditatien 818
Den sone Godts 818
minnelijcken roosen-knop, Den 645
Minnen, Livinus van der 643-644
Den eerelycken pluck-voghel 643
Minne-plicht, ende kuysheyts-kamp 356
Misprijsinghe der miserie des hofs ende der
hoocheyt 222
Missus Scholieren (r) 325
Moelder, Hiëronymus de 657
Den lydenden Christus 657
Moerman, Jan 88-89, 251
Apologi creaturarum 88
Den boomgaert der Belgischer poëteriien 88
De cleyn werelt 88-89
Sint Jans openbaringhe 88
Mol, J. de 572
Huw’lyks dool-hof 572
Molière, Jean Baptiste 527, 554, 623, 712, 716,
723, 726-727, 730-731, 735-736, 739, 746, 751,
754
L’amour médecin 712
L’école des maris 727
L’étourdi 746
Le médecin malgré lui 712
Les précieuses ridicules 716
Le Sicilien ou L’amour peintre 712
Sganarelle, ou le cocu imaginaire 623
Molinet, Jean 28, 35
Molle, Ambrosius van 48
Mommaert, Jan 451, 453-454, 492
Het Brabandts nachtegaelken 450-451, 643
Christelycken dagh 492
Gilde-broeders van Koeckelbergh 453
Montaigne, Michel de 121, 204-205, 320, 413,
603, 621, 629
Essais 413, 629

N

1038

Naarden 587
Naeranus, Johannes 401, 407, 580, 594
Nantes 720, 795
Napels 545
Nederduytsche Academie 171, 228, 235, 239,
245, 247, 255, 259, 371, 373-375
Nederduytschen Helicon, Den 164, 188, 260262
Nederlands rouklagten 798
Nerée, Richard de 199
Nero 279
Netscher, Caspar 773
Neurenberg 867, 875-876
Nevius, Sara 841-842, 845
Een aandachtige leerling 842
Stichtelijke verzen 842
New York 577
Neyn, Pieter de 810
Vrolyke uuren 810
Niclaes, Hendrik 65
Nieu Amstelredams lied-boeck 194
nieu geuse lieden boexcken, Een 75
Nieu groot Amstelredams liedtboeck 194
Nieuhof, Joan 637-638
Gedenkweerdige Brasiliaense zee- en lantreize 638
Het gezandtschap […] aen […] den […]
Keizer van China 638
Nieuhuys, Cornelis van 53
nieuwe hofsche rommelzoo, De 573
Nieuwe Hoornse speel-werck 800
Nieuwe Nederduytsche gedichten ende
raedtselen 180-181
nieuwe vaakverdryver, De 434
Nieuwelandt, Constantia van 276
Nieuwelandt, Guilliam van 218, 275-276, 278283, 286, 290, 292, 293, 302, 443-445, 447,
453-454, 571
Aegyptica 279-280
Ierusalems verwoestingh door Nabuchodonosor 280
Livia 278, 452
Nero 279
Poëma vanden mensch 276, 454
Salomon 280
Saul 278, 280-281
Sophonisba 280
nieuwen lust-hof, Den 180, 193-195
nieuwen verbeterden lust-hof, Den 196-197,
201, 233
Nieuwendam 419
Nieuwenhof, Evert 573

Nieuweveen, Jacob van 866, 867
Nieuwkerke 460
Nieuwkoop 514
Nieuwlandt, Claesinne van 481
Nieuwpoort 170, 178, 195, 255
Nijenborch, Johan van 436, 610
Hof-stede 610
Nijmegen 342, 370, 430, 505, 546, 548, 610, 712,
787, 794
Nil Volentibus Arduum (g) 22, 525, 530, 540,
554, 576, 578, 690, 692, 694-705, 707-715,
718, 722, 726, 731, 735-738, 750, 757, 759, 761,
781, 794, 799, 803
Ninove 754-755
Nispen, Adriaan van 594
Nobelaer, Cornelis de 637
Noir, Philippe le 652
Agonia 652
Emanuel 652
Nolpe, Pieter 504
Noorde, Cornelis van 870
Noordwijk 118, 181, 875
Noort, Margarita van zie Margarita van de
Moeder Godts
Noort, Olivier van 192
Nooseman, Adriana 527
Nooseman, Jillis 390-391, 553, 712, 725-726,
729
Bedrooge dronkaart 391
Hans van Tongen 391
Klucht van Krijn Onverstant, of Vrouwen
parlement 726
Lichte Klaartje 391, 725
De wanhébbelyke liefde 712, 726
Noot, Jan van der 24, 28, 30, 37-38, 45-48, 5765, 67, 70, 81-85, 90-91, 116, 124-125, 130, 133,
150, 161, 183, 185, 258, 273-274, 276, 284, 290,
558, 872-874, 878
Het bosken 24, 45-46, 57, 59, 61
Das Buch Extasis 62-64, 83
Cort begryp der xiii. boecken Olympiados
62, 84-85
Europidos 65
Lofsang van Brabant / Hymne de Brabant
83
Poeticsche werken 83, 150
Stammbuch 62
Het theatre 59-60, 62-63
Verscheiden poetixe wercken 61-62
Noot, Kasper van der 61
Nootmans, Pieter 417, 426, 496
Norbertus, St. 682
Norden 65

Norwich 58
Numa [Pompilius] 145, 147
Numan, Philips 133-134, 286, 492
Den spieghel der menschen 133
Den striit des gemoeds in den wech der
deuchden 133
Nuyts, Pieter 722, 781
Admetus en Alcestis 722, 781
De Bredaasche Klio 781
O
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Och Mochtet Rysen (r) 244
Ockers, Joost 425
Oelegem 814
Ofen (Buda) 727
offer des Heeren, Het 93
Ogier, Barbara 732-734, 754
Betwisten doodt slach in het schuldigh
gemoet van den grooten Alexander 733
De dolende Poësis 733
De doot van Achilles 732
De dood van Clitus 733
De getrauwe Panthea 732
Verrykte Academia 733
Verwellecominghe 733
Verwert paradys 733
Ogier, Willem 445-446, 550, 553, 596, 644, 729,
731-732, 735, 746
Belachelyck misverstant ofte boeren geck
732
Droncken Heyn 445
De gierigheydt 446, 731
De gramschap 446
De gulsigheydt 446
Den haet en nydt 446, 729
De hooveerdigheyt 446, 746
Mahomet ende Erena 446
De onkuysheyt 446
Seven hooft-sonden 735
De traegheydt 446, 731
Ogle, Utricia 607
Oisterwijk 489
Oldenbarnevelt, Johan van 176, 188, 193, 224,
232, 237, 239, 244, 269-270, 285, 336, 355,
357-359, 363, 420, 425, 514-515, 582, 669
Olijftack, De (r) 27, 88, 135, 277-278, 281-282,
290, 442, 445-446, 506, 550, 728, 731, 734735, 754
Olipodigro zie koddige olipodigro
Olivier, Jacques 456
Alphabet de l’imperfection et malice des
femmes 456
Olyf-krans der vreede 505, 510

Omazur, Niolaas 644
Labyrinthus Cupidinis 644
Onderwys in de tooneel-poëzy 696, 698, 703,
705, 750
Onstantvastigen minnaar ofte l’Amant
inconstant 735
Oostende 130, 654
Oosterweel 47, 65
Oosterwyck, Volckerus van 662, 668
De christelycke Seneca 668
Geloofs-liederen 662
De hof-bloemen 662
Keur van H. stoffen uyt Gods Woord 662
Rymen ende zangen over het Hooge-liedt
Salomons 662
Oost-Zaandam 418
openhertige juffrouw, of d’Ontdekte geveinsdheid, D’ 808
Opitz, Martin 206, 875, 877
Buch von der deutschen Poetery 876
Teutsche Poemata 206
Opperveldt, Regnerus 341
Oraigne Lelie, De (r) 150, 155-156, 158, 161, 267268, 417
Orange 774
Orisandt, Johannes 426, 428, 449
Democriti belacchende werelt 428, 449
Heraclitus, beschreyende de weereldt 428
Orléans 477
Orlers, Jan 148, 153
Ortelius, Abraham 37, 41-42, 44, 58, 70, 82, 84,
132, 273
Theatrum orbis terrarum 42, 62
Orville, Willem d’ 846
Geestelyke klaag-liederen en gesangen 846
Os, Christina van 785, 842-843
Hasselt maagden-rijm 842
Ostade, Adriaen van 576
Oudaan, Joachim 386, 423, 462, 510, 516, 520,
550, 561, 568-569, 576-577, 579-584, 594-595,
598, 650-651, 654, 658, 669, 672, 706, 709,
727-728, 758-759, 763, 767, 769, 771, 773, 777,
788-790, 792-793, 797, 834-835, 843-844
Aandachtige treurigheyd en hoog-gereeze
vreugde 651
Aanmerkingen 709
Goede vrydag 581
Haagsche broeder-moord 773, 792
Johanna Grey, off Gemartelde onnoselheyt
386, 581, 706
Koning Konradyn en Hartoogh Frederijck 581
De laster-kladde der landverraderye met
bloed begoten, met tranen afgewischt 789
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De laster-kladde der landverraderye op de
heeren magistraten uitgeworpen, afgekeert
en neergetreden 789
Roomsche mogentheyt 581
Het verworpen huis van Eli 727
Voorafschaduwing van het zegepralende ryk
[...] Jesu Christi 650
Woestynstryd der verzoekinge 650
Ouden, Maria de 781, 803
Oudenaarde 24, 28, 50, 263, 277
Oudenburg 754
Ouderkerk a.d. Amstel 590
Outrein, Johannes d’ 838-840
Korte uitbreiding van het Hoogelied 838
Proef-stukken van heilige sinne-beelden 839
De Roosendaalsche vermakelykheden 838
Overbeke, Aernout van 462, 622, 626-627, 754
Geestige en vermaeckelijcke reysbeschryving naer Oost-Indien 626
Geestige werken 626
De rym-wercken 626
Overbury, Thomas 286
Overstege, Cornelis van 431
Poëzy. Wereldlyke en geestelyke 431
Ovidius [Naso], Publius 29-31, 39, 139, 167,
178-181, 210, 221, 225, 260, 334-355, 362, 410,
420-421, 464-465, 522, 548, 561, 569, 604,
617, 630, 758, 764, 784
Ars amatoria 39, 181, 334, 421, 548, 630
Const der minnen 39
Heroides 210, 362, 561, 630-631
Metamorfosen 30, 139, 167, 221, 225, 410,
420, 464, 569, 630, 758, 764
Remedia amoris 630
Tristia 260, 465
Oxford 284, 836
P

Paape, Gerrit 640
Paats, Adriaan 582-583
Paauw, Anna Maria 786, 798
Europaas-klagt over de oneenigheyd der
kristen vorsten 786
Padbrué, Cornelis Tymensz. 385
Padua 329
Paets, Jan Jacobsz. 149
Paffenrode, Johan van 546, 884
De bedroge girigheyd ofte Boertige comoedie
van hopman Ulrich 547
Den onder-gang van jonck-heer Willem van
Arkel 547
Sr. Filibert, genoemt Oud mal 547
Palaestra bonae mentis (g) 288

Palafox y Mendoza, Juan 865
El pastor de noche buena 865
Palmerin de Oliva 219
Pandelaert, Bernhard 474
Hymni ofte lof-sangen op de christelijcke
feest-daghen 474
Papenbroek, Daniël 685
Paracelsus 150
Paradin, Claude 44, 249
Les devises heroiques 44, 249
Parijs 36, 38, 43-44, 69, 82, 118, 133, 287, 379,
459, 554, 599, 630, 440, 741, 774, 882
Parnassus aan ’t Y of Konst-schoole ter deugd
578-579
Parnassus dat is den blijen-bergh der
gheestelycker vreught 474
Parr, Katherine 61
Parr, William (markies van Northampton) 61
Pars, Adriaan 778
Index Batavicus 777-778
Katwijkse oudheden 778
Rijnburgse oudheden 778
Pascal, Blaise 489, 850
Passe i, Crispijn de 181, 200-201
Tronus Cupidinis 200-201
Fons amoris 201
Passe ii, Crispijn de 181, 323-324
Passe, Magdalena van de 181, 319
Paulus 146
Pauw, Reynier 357, 359
Pazzi, Maria-Magdalena de’ 832
Pecham, John 657
Philomena 657
Peking 637
Pellecaen, De (r) 110, 114, 155
Pels, Andries 525, 545, 576, 690, 695, 698, 702710, 712-715, 751, 757-758, 777
Dido 730
Gebruik én misbruik des tooneels 705, 708,
710, 713, 751-752
De gelukte list óf Bedrooge mof 698, 714
Q. Horatius Flaccus dichtkunst, op onze
tyden, én zeden gepast 705, 709, 758
De verwaande Hóllandsche Franschman 714
Pels, Evert 393
Amsteldams fluytertje 393
’t Lof van Cupido 393
Pelsaert, F. 636
Ongeluckige voyagie, van ’t schip Batavia,
nae de Oost-Indien 636
Peoene, De (r) 78, 81, 277, 282-284
Peremans, Catharina 828
Peret, Etienne 426

Plutarchus, Lucius Mestrius 116, 145, 155, 629,
766
poëten vegtschool, Der 400
Poetou, Guillaume de 45-47
Suite du Labeur en liesse 45
Poirters, Adriaan 21, 307-308, 448, 451, 457,
488-491, 499, 522, 641, 643, 645, 655-658,
676-677, 682-688, 744, 754, 818, 851, 868, 886
Het duyfken in de steenrotse 655-656, 683
Het heylich herte 684, 852
Het heylich hof van den keyser Theodosius
685
Het kleyn prieeltjen vande heylighen 688
Het leven van den H. Franciscus de Borgia
684
Het leven van de H. maghet Rosalia 683-684
Het masker van de wereldt afghetrocken
489-491, 641, 643, 656, 676, 685, 851
Den Pelgrim van Halle 683
Het pelgrimken van Kevelaer 683
Spieghel van Philagie 684
Ydelheyt des werelts 490
Pol, Herman van der 397
Pontanus, Johannes Isacius 141
Poot, Hubert Korneliszoon 838
Porcellis, Jan 569
Pos, Jacob 471
Middelier lied-boeck 471
Praag 493
Pretere, Willem de 475
Gheesteliick paradiisken der wel-lusticheden
475
prieel der gheestelijcke melodie, Het 133, 298300, 474-475
Princenhage 781
Prynne, William 529
Histriomax 529
Puget de la Serre, Jean 349, 438, 629-631
Alle de stichtelyke werken 630
La Clitie, ou roman de la cour 438, 630
Les douces pensées de la mort 630
Le secrétaire de la mode 630-631
Thomas Morus 630
Pullen, Pelgrum 481
Puppius, Johannes 473
Geestelycke lof-sangen 473
Puteanus (van den Born), Erycius 21, 40, 170,
286-290, 298, 342, 441, 447-450, 459, 482,
499, 560, 827
Democritus sive de risu 286
Loffrede der Nederlanlandtsche jonckheyt 288
Sedigh leven, daghelycks broodt 441
Pynas, Jan 384
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Perrière, Guillaume de la 44, 179
Les cent considérations d’amour 179
Le théatre des bons engins 44
Pers, Dirck Pietersz. 88-89, 188-189, 195-198,
200-201, 233, 235, 251-252, 255, 350, 411, 473
Bellerophon of lust tot wysheyd 251-252, 473
Gesangh der zeeden 412, 474
Urania 474
Perseus en Andronida 443
Persijn, R. 364
Petersom, J. van 654
Petit, Elisabeth le 431
Petrarca, Francesco 17, 34, 46, 60, 121, 146,
179-180, 205-206, 262, 289, 292, 368, 519, 652
Trionfi 60, 519
Petyt, Maria 822, 829-832, 841
Kort begryp 829
Het leven 830, 832
Peys, Adriaen 554, 644, 718, 735-736
Hatelycke liefde van den Gotschen Noran
ende Julia 554
De toveryen van Armida 718
Phalesius, Peter 482, 506, 681
Philips, Dirk 92
Pierson, Christoffel 631, 777, 787
Pietersz., Dirck 195
Pindarus 397
Plancius, Jacobus 496
Placker, Christiaan de 678
Evangelische leeuwerck 677-678
Plantijn, Christoffel 33, 37, 39, 41, 43-45, 6973, 82, 84-85, 87-88, 132-134, 138, 140, 153,
178, 228, 255, 272
Biblia Regia 69
Le bonheur de ce monde 41
Tresor des Amadis 39
Plasse, Cornelis Lodewijcksz. van der 192193, 213, 236, 241, 255, 258, 273
Plater, Abraham Aertsz. 214, 416
Dordrechts lijstertje 214, 416
Plato 143, 226
Plautus, Titus Maccius 121, 157, 216, 227, 241,
527, 555, 578, 699, 755
Aulularia 227
Menaechmi 527, 555, 578, 699-700
Plemp, Cornelis 199
Plinius [Secundus Maior], Gaius 166
Historia naturalis 166
Pluimer, Joan 711, 715-716, 718-719, 722, 760,
766, 771, 781, 784-785, 796-798, 838
De belachchelijke hoofsche juffers 716
Gedichten 781, 796-797
Gezang op Roozendaal 838

Q
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qua Grieten, De 391
Quekels, Ida 205, 209, 221
Quellin, Erasmus 565, 569, 641
Questiers, Catharina 514, 526, 572-577, 581,
589, 739, 779, 783, 842, 878
Lauwer-stryt tusschen Catharina Questiers,
en Cornelia van der Veer 574, 576-577, 779,
842
Casimier, of gedempte hoogmoet. Bly-spel
526
Questiers, David 572, 574
Quevedo, Francisco de 434, 436, 643
Los sueños 434
Quina, Karel 229, 437
De Moorenlandtsche gheschiedenissen 437
Quinault, Philippe 526, 699, 712, 716-717, 731,
764
Astrate, roy de Tyre 764
Agrippa, roy d’Albe 699
Quintijn, Gillis Jacobsz. 343-344, 496
De Hollandsche-Liis, met de BrabandscheBely 343
Quintilianus, Marcus Fabius 29
R

Rabbotenu van Leuven, Isaäc 67
Rabelais, François 35, 67, 243, 310, 629
Rabus, Pieter 658, 797-798, 834-835, 846
De boekzaal van Europe 834, 846
De kruis-held ofte het leven van den apostel
Paulus 835
Rijmoeffeningen 758, 835
Verlost Britanje 797
Zegen en vloek-dichten uit heilige stoffen 835
Racine, Jean 707, 713-714, 716, 722, 730, 731,
751
Andromaque 713, 731
Bérénice 716
Bajazet 716
Iphigénie 714, 730
Mithridate 714, 730
La Thébaïde, ou Les frères ennemis 731
Rade, Abraham van der 433
Radermacher, Johan 58, 138
Rapenbloem, De (r) 106, 114, 241, 259
Rapin, René 837
Ravelingen (Raphelengius), Frans van 153,
178
Ravesteyn, Johannes van 773-774
Razet, Jacques 164
Reael, Laurens Jacobsz. 75-76, 113, 248, 338,
355-356, 365

Rebolledo, Bernardino 881
redenrijke constlief-hebbers stichtelicke
recreatie, Der 154
Rees 104
Refereynen ende liedekens 35
Regius, Henricus 341
Reigersberch, Maria van 379
Rembrandt [van Rijn] 382, 390, 511-512, 565,
572, 574, 586-587, 615, 654, 690, 708, 775
Requesens, Luis de 70
Reval (Tallinn) 211
Revius, Jacob 351, 368, 413-414, 461-465, 478,
496-498, 652
Over-ysselsche sangen en dichten 463-464,
497, 652
Triumph-liedt 496-497
Reyd, Everard van 500
Reygersz., Michiel 107
Het saet van Rhetorica 107
Ribadeneyra 447
Flos sanctorum 477
Ridderus, Franciscus 662-664
Dagelijcksche huys-catechisatie 662
Historisch sterf-huys 664
Huys gesangen 662
De mensche Godts 663
Tafel des Heeren 664
Rieuwertsz., Jan 514, 516, 629, 811
Rijk, Frans 716, 731
De konincklijcke broeders van Theben 731
Rijkel, Geldof van 827
Vita S. Beggae 827
Rijndorp, Jacob van 726
Rijnsburg 75, 107, 386, 579
De Rijp 417, 471, 472
Rijsel (Lille) 506, 848
Rijssele, Colijn van 96
Spiegel der minnen 39, 96
Rijswijk 733, 740-741, 798-799
Rinners, Sydtse 553
Rintjes, Hendrik 434, 513-514, 521, 847
Het lust-priëel der zeeden 847
Ripa, Cesare 411-412
Iconologia 411
Ripperda, Anna 432, 435-436
Rist, Johann 879, 882
Rixtel, Pieter 578-579, 777, 803, 856
Mengel-rymen 578
Roborst 50
Rockox, Nicolaas 443
Rode Angieren, De (r, Hoorn) 156, 419
Rodenburgh, Theodore 197, 201, 218, 221, 240,
245-247, 265, 281, 306, 371-372, 389-390, 434,

Rothe, Jan 849, 856
Rotrou, Jean de 389, 553, 700, 730
Rotterdam 27, 29, 34, 86, 90, 93, 105-107, 131,
153-155, 157, 163, 179, 186-187, 191, 261, 310,
318, 322, 344, 363, 401, 406-407, 417, 425426, 433, 470, 476, 478-479, 484, 516, 542,
550, 561, 574, 579-580, 582, 584, 594, 650, 652,
662-663, 665, 672, 718, 758-759, 790, 795,
797-798, 805, 808, 834-835, 843, 846-847
Rotterdamsche faem-bazuyn 392
Rouaan 43
Rouvroy, Pieter van 460
Tobias-galle voor de blinde weerelt 460
Tobias-lever voor de onkuyssche weerelt
460
Roy, G. à 526
Roy, Hendrik le zie Regius, Henricus
Royen, Jacob van 812
Rozendaal (Gld.) 839
Rozendaal, Joan 802
Rubens, Pieter Paul 253, 272-273, 275, 302, 384,
443, 452, 457, 570
Rubens, Philips 272, 274
Rudolf ii (keizer) 88, 492
Ruë, Pieter de la 838
Rusting, Salomon van 810
Vol-geestige werken 810
Ruusbroec, Jan van 479-480, 482
t’Cieraet der gheestelycker bruyloft 482
Ruyter, Michiel de 595, 704, 762, 766, 771, 787,
793, 881
Ruyter,Willem 382
Rycquius, Justus 459
Ryper liedt-boecxken 470-471
S

Saavedra, Diego de 629
Christelyke staets-vorst 629
Saeghman, Gillis Joosten 636
Sailly, Thomas 134
Verscheyden litanien tot ghebruyck des
catholijcken leghers 134
Saint-Victor, François de 645
Saldenus, Willem (Guiljelmus) 529, 671-672,
853
Lof der geestelijke zielezuchten 322, 614, 671
Sallaert(s), Antoon 814
Sallustius [Crispus], Gaius 116
Salmasius, Claudius 594
Defensio regia 594
Sambeeck, Johannes van 678-679
Het gheestelyck ivbilee 678-679
Sambix, Felix van 438, 631
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441, 444, 693, 722
Anna Rodenburghs trouwen Batavier 221,
245
Casandra 389
Deuchts violieren krans 281
Eglentiers poëtens borstweringh 247, 265
Hertoginne van Savoye, en Don Juan de
Mendosa 246
Keyser Otto den derden, en Galdrada 240
Melibea 245
Rodomont en Isabella 245
Vrou Jacoba 390
Roelandt, H. 373
Biron 373
Roelants, Hans 269
Roermond 67, 481, 489, 828
Roeselare 68, 553
Roest, Dirk 61
Roggeveen, Arent 593
Rome 52, 62, 72-73, 94, 104, 116, 145, 155, 161,
177, 278, 292, 404, 406-407, 411, 459, 472,
477, 519, 560, 570, 590, 592, 619-620, 629,
656, 781, 826, 883
Ronsard, Pierre de 17, 28, 34, 37, 43, 46-47, 65,
82, 88, 116, 124, 133, 146, 164-165, 185-186,
198, 201, 262, 279, 290, 321, 404, 440, 450,
496, 600, 876
Abregé 63
Les amours 43
Franciade 65
Hymne de Bacus 185
Songe au Sieur de la Rouvière 164
Roo Roosen, De (r) 107
Roode Angieren, De (r, Rijnsburg) 107
Rooman, Gillis 163
Roos, De (r) 499, 645
Roose, Cornelis 492, 553
Alboin ende Roosemunde 553
Roose, Pieter 492
Roosendaal (Brab.) 297
Roovere, Anthonis de 34, 43
Van pays en oorloghe 43
Rhetoricale wercken 34
Rosalia van Palermo 492
Rosant, Jacob 677
Evangelische triumphwagen 677
Rosieren, De (r) 455
Rosillion en Rosaniere 552
Rosweyde, Heribertus 477, 688
Generale legende der heylighen 477, 688
Het leven der H.H. maeghden 477
Rotgans, Lucas 798-799
Wilhem de derde 799
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Sambucus, Joannes 37, 42, 44-45
Emblemata 42
Sammers, Jacob 446, 729, 737
Sanders, Livina zie Françoise-Clara van SintLieven
Sanderus, Lambertus 572-574
Sandrart, Joachim von 353, 363, 397, 399-400,
411, 501, 563
Savry, S. 376
Sbarra, Francesco 702
Tirannide dell’ interesse 702
Scaliger Jr., Josephus Justus 41, 170, 172, 322,
874, 876
Scaliger Sr., Julius Caesar 170, 173-174, 176,
218, 321, 360, 696
Epidorpides 322
Poetices libri septem 173
Scarron, Paul 553, 577, 623-624, 626, 629
Le roman comique 629
Le Typhon ou la gigantomachie 623
Scève, Maurice 180
Schabaelje, Dierick Philipsz. 163, 239, 470, 472
Lusthof des gemoets 472
Spel des gheschils tot Athenen 239
Walchers liedeboeck 470
Schabaelje, Jan Philipsz. 163, 470-472
Walchers liedeboeck 470
schadt-kiste der philosophen ende poeten, De
277-284
Schaep, Geeraard 589
Schaep, Jan Claesz. 668
Bloemtuyntje 668
Schaghen, Pieter Janssoon 262
Bauw-heers wel-leven 262
Schellinkhout 867
Schellinx, Willem 572, 574
Schenck, Joan 866
Schenk, Petrus 780
Schenkeveld-van der Dussen, M.A. 18
Nederlandse literatuur, een geschiedenis 18
Scheppers, Gheleyn 601-602
Vlaemsche vrede-feeste 601
Scherpenheuvel 134, 814
Schets, Melchior 32
Scheveningen 612
Scheybels, Willem 450
Schiedam 107, 154, 156, 261, 269, 476
schilder door liefde, De 712
Schinckel, Harmen 93
Schipper, J.J. 314, 320, 349, 378, 389, 436, 438,
519, 527, 539, 589, 610, 629-630, 632, 667
Ariane 527
De bezadigde Roelant 436

Thomas Morus 630
Schoenmaker, Hendrick Albertszoon 471
May-gift 471
Schonaeus, Cornelis 118, 423, 429
Dyscoli 429
Schoonhoofs lust-prieelken 416-417
Schoonhoven 417, 435
Schoonhoven, Florentius 352, 422
Emblemata 352, 422
Schoonrewoerd, Jan Hendrickse 92-93
Een liedboecxken 93
Veelderhande liedekens 52, 92
Schotti, Hendrik 41
Schottus, Andreas 459
Schout, Jan Jansz. 264-265
Schouten, Wouter 638
Oost-Indische voyagie 638
Schouwenbergh 453, 525-526, 739
Het leven is maer droom 453
Sigismundus, prince van Poolen 525, 730
Schrieck (Schrieckius), Adriaen van 455, 458
Van ’t begin der eerster volcken van Europen
455
Schrieck, Anna van 822, 828-829
Schuere, Jacob van der 260, 261-262
Nederduytsche spellinge 260
Schurman, Anna Maria van 347, 369, 395, 431432, 463, 571, 675, 841, 848-849, 852-854, 878
Eukleria 852-854
Lof-sangen ter eeren Gods 854
Scipio Africanus Maior 543-544
Scott, Reginald 812
Discoverie of withcraft 812
Scribani, Carolus 270
Antverpia 270
Scriverius, Petrus 40, 170, 172, 175-176, 179,
181, 183, 185-186, 189, 200, 212, 258, 264-265,
293, 317-318, 323, 354, 362-363, 417, 419, 423,
579, 767, 874
Oudt Batavien, nu ghenaemt Holland 176
Send-brief ingestelt op de naem van Mevrouwe de Princesse Amelia 363
Scudéry, Georges de 544, 631
La mort de César 544
Scudéry, Madeleine de 438
Sebillet, Thomas 35-37
Art poétique françois 35
Secundus, Janus 118-119, 121, 178, 341, 423, 433,
872
Basia 121, 341, 423, 433
Sege teecken op gerecht ter onsterffelicker eere
en lof van […] Frederick Hendrick 495
Segelbloemken, ’t (r) 269, 418, 547

Sluiter, Willem 612, 660, 662, 664-666, 670,
782, 837, 846
Buiten-leven 612-613
Doots-echt-scheydinge 665
Eensaem huis- en winter-leven 613
Eybergsche sang-lust 665
Psalmen, lofzangen ende geestelycke
liedekens 665
Vreugd- en liefdesangen 664-665
Slupere (Sluperius), Jacob de 39
Poemata 39
Smallegange, Mattheus 629
Smids, Ludolph 710, 779-780, 782-783
Gallerye, ofte proef van syne
dichtoefeningen 779-780
Konradijn 710
Poësye 710, 780, 782
Schatkamer der Nederlandsche oudheden
783
Het toetssteentje der Nederduytsche toneel
en mengelpoësye 710
Smidt, Aegidius 688, 755
Smidts, Peter 756
De doodt van Boëtius 756
Smit, Gerbrand 232, 526
Absalom 232
Smits, Elisabeth 645
Smout, Adriaan 375, 466
Luitboek van Thysius 466
Snellinx, François 573, 578
Snouckaert, Jacob 188
Snouckaert van Schauwenburg, Martin 338,
420-421
Ajax 420
Procris 420
Socrates 89, 143, 310, 351
Soetaert, Pieter 298
Soetenboom, Hendrik Jacobsz. 418
Batavische Eneas, of Getrouheyts voor-beelt
418
Soetendal, Haerlem 415
Liedekens ende refereynen 415
Solebay 787
Someren, Johan van 342, 430-431, 546-547,
549, 594, 610
C. Iulius Caesar, ofte Wraeck van vermande
vryheydt 430, 546-547
Uyt-spanning der vernuften 430, 610
Sommighe nieuwe schriftuerlijcke liedekens
163
Sompele, Lieven van de 754
Den Tmoliaenschen Helicon 754
Sonnebloem, De (r) 259, 264
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Seneca, Lucius Annaeus 89, 96, 98, 101, 122,
160, 173-174, 215, 216, 225, 230-231, 262, 272,
279, 356, 379, 382, 388, 491, 522, 538, 629-630,
695, 746, 755
De beneficiis 96
Thyestes 225, 695
Troades 160, 225, 231, 356, 630
Serrarius, Petrus 675, 849, 857, 865
Goddelycke aandachten 675-676, 857, 865
Serwouters, Johannes 525, 528, 739, 754
Den grooten Tamerlan 525
Hester oft verlossing der Jooden 528
Severins van Cuilla, Gerrit 439-440
Floraura ofte Francken herderinne aen den
Rhyn 439
Sevilla 444, 644
Shakespeare, William 274, 387, 526-527
Hamlet 387
Midsummer night’s dream 527
Richard iii 527
The taming of the shrew 527
Titus Andronicus 387
Siceram, Everart 281
Sidney, Philip 246-247, 274, 437-438
The Countess of Pembrokes Arcadia 437438
Defence of poesie 247
Sille, Gijsbert de 439, 440, 634
Dwalende liefde 439
Silvius, Willem 33-34, 38-39, 44, 106-107,
119
Simoni, Gabriel 44
Simonides, Simon 662, 760, 773, 788, 792
Simonsz., Menno 92, 107
Sint-Maartensdijk 329
Sint-Omaars (Saint-Omer) 455, 489
Sint-Winoksbergen (Bergues) 454, 747, 752,
755
Six, Jan 390, 511-512, 586-587, 595, 611, 629,
760, 763-764
Medea 390
Muiderberg 611
Six van Chandelier, Joannes 402-404, 406407, 462, 505, 519, 591, 595, 597-599, 603,
616-620, 622, 760, 769, 793
’s Amsterdammers winter 618
Den gestoorden heemel 760
Poësy 519, 617, 619, 769
Vreughde –zangen 406-407
Sixtinus, Suffridus 237, 373-374
Sluis 263, 456, 622, 652, 672
Sluiter, Geertruida 613, 840-842, 845
Het geestelyk leven der ziele 840
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Sonnetten van de schoonheyt 197
Sonnius, Franciscus 65
Soolmans, Jan 734
Sophocles 29, 365, 382, 388, 528, 534, 535
Antigone 29
Elektra 365, 382
Oedipus 528, 534
Sorgen, Philip van 672
Dicht-kundige ziele-zangen 762
Spa 619
Spaan, Gerrit van 809
Het koddig en vermakelijk leven van
Louwtje van Zevenhuizen 809
Sparens vreughden-bron 416
Speekaert, B.A. 754, 755
Spegel, Haqvin 883-884
Guds werk 883
Spenser, Edmund 61
Spiegel, Brechje 208-209
Spiegel, Hendrik Laurensz. 20, 41, 101, 105,
113, 128, 136-148, 151, 161, 164, 167, 189, 202,
204-206, 211, 215-216, 225-226, 228, 235, 245247, 249, 255, 266, 306, 315, 330, 367, 407,
521, 539, 582, 584, 589, 603, 705, 757-758, 761763, 769, 778
Hert-spiegel 137, 142-146, 205, 208, 215, 226,
246, 539, 762, 769
Numa ofte Amptsweygeringhe 145, 147, 216,
589
Rederijck-kunst 140
Ruygh-bewerp vande redenkaveling 139140
Twe-spraack vande Nederduitsche
letterkunst 138-140, 146, 165
Spiegel, Marie 589
Spiegel der jeught 324
Spilbergen, Joris van 636
Spillebout, Lodewyck 511, 516, 564
Spinniker, Adriaan 856, 866, 867
Uyterste wille van een moeder aan haar
toekomende kind 876
Spinola, Ambrogio 273, 456
Spinoza, Baruch de 516, 539, 541, 629, 646647, 690, 694, 811, 833
Ethica 629
Opera posthuma 629
Tractatus theologico-politicus 629, 811
Spoelbergh, Willem van 298, 475
Gheestelijcke dreve 297-298
Nieuwe gheestelijcke refereynen ende
liedekens 297
spul van sinnen van den siecke stadt, Het 108
Staeltiens van het leven van de H. Begga 827

Stalpart van der Wiele, Joannes 476-478, 479480, 483, 676-677
Evangelische schat 479
Extractum katholicum 478
Gulde-iaer Ons Heeren Iesu Christi 478
Gulde-jaers feest-dagen 478
Hemelryck 479
Roomsche reijs 479
Vrouwelick cieraet van Sint’ Agnes versmaedt 479
Stanihurstus, Guilielmus 683
Nieuwe afbeldinghe van de vier uytersten
683
Stapel, Claes 847, 864
Het lust-hof der zielen 847
Starter, Jan Jansz. 197, 244, 255, 257-259, 265,
392, 433-434, 441, 444, 450, 468-469, 478
Daraide 244, 433
Friesche lust-hof 257-258, 392, 433
Jan Soetekauw 433, 444
Lyc-klacht 257
Timbre de Cardone 244
Statius, Publius Papinius 403
Thebais 403
Stavoren 660
Steendam, Jacob 419, 576, 578-579, 594, 639
Den distel-vinck 419
Zeedesangen voor de Batavische jonkheyt
639
Steno, Nicolaas 850
Sterlinx, Pieter 112
Sterre, Joannes Chrysostomus van der 475
Stevin, Simon 41, 140, 170, 177, 182
Beghinselen der weeghconst 140
Burgerlick leven 140
Dialectike ofte bewysconst 140
Stichter, Cornelis Jansz. 573
Stichter, Jan 481
Sticke, Andriaan 414
Stiernhielm, Georg 884
Stockholm 549, 727, 791, 880-882
Stoke, Melis 147
Hollandtsche rijm-kronijk 147
Stol, Barent Joosten 866
Stompwijk 478
Storm, Hendrik 259
Straatsburg 55
Stralen, Antoon van 32
Stratford, Thomas Wentworth, graaf van 367
Strijpen, Jan 445
Carite en Trasillus 445
Strik, Leonardus 770
Stront, Jan zie doorluchtige daden

Swelinck, Jan 344
Syl, Geeraerdt van 511
Sylvanus zie Wybo, Joris
Syracuse 793
T

Tacitus, Publius Cornelius 155, 274, 361, 500501, 768
Annales 500
Historiae 500
Taemsz., Cornelis 164, 254
Talesius, Quirinus 93
Tallinn (Reval) 211
Tasso, Torquato 221, 281, 360, 365, 622, 629,
648, 799
Aminta 221, 281, 629
Gerusalemme liberata 360, 365, 629, 648
Tauler, J. 479, 481-483, 674-675, 857
Sermoenen 481
Teellinck, Ewout 323, 659
Teellinck, Willem 323, 659, 663
Balsem Gileads voor Zions wonde 323
Nederduytsche poëmata 323
Teerincx, I. 473
Den Amsteldamschen geestelijcken lust-hof
473
Telle, Reinier 215, 255
Tempesta, Antonio 274, 586
Batavorum cum Romanis bellum 274, 586
Temple, Sir William 751
Tengnagel, Catharina (Trijn) Jansdr. 589-590
Tengnagel, Mattheus Gansneb 341, 389, 309410
Amsterdamsche lindebladen 341, 409
Frick in ’t veur-huys 409
D’onbekende voerman van ’t Schou-burgh
409
De Spaensche heidin 409
Teniers, David 446
Terborgh, Gesina 395
Poesie-album 395
Terentius [Afer], Publius 29, 31, 104, 118, 154,
159, 173, 216, 227, 262, 522, 630
Adelphes 31
Eunuchus 227
Terkelsen, Søren 882
Terneuzen 328-329
Thebe 397
Theocritus 178, 183, 430, 561
Theocritus a Ganda zie Heinsius, Daniël
Theodotus, Salomon 300, 476
Het paradys der gheestelycke ende
kerckelycke lofsangen 300
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Struys, Jacob 373, 451, 552-553
Styrus en Ariame 373
Subligny, Adrien de 714
La folle querelle, ou La critique
d’Andromaque 714
Sucquet, Antonius 485
Via vitae aeternae 485
Sueryo, Manuel 285
Suetmans, Pieter 450
Brussels moeselken 450, 643, 739
Suetonius, Tranquillus Gaius 155
suynigh en vermaeckelijck coffy-huys, Het 634
Swaanenburg, Willem van 127, 734
Swaeff, Johannes de 327
Swaen, Michiel de 523, 690, 728, 734, 740, 742,
746-757, 815-817, 836
Absolon 748
Andronicus 748
Catharina 748, 750
Cid 748, 815
Het leven en de dood van Jezus Christus
747, 816-817
Mauritius 748, 750, 756
De mensch-wordingh 748
Neder-duitsche digtkonde 748-752, 755
Raedsels 816
De verheerlijckte schoenlappers of de
gecroonde leersse 740, 748-749
Verscheyde gedachten op verscheyden
invallen 816
Zedighe doot van Carel den Vyfden 748
Swaen, Willem de 677
Lof-sangh van de vermaerde stad Gouda 677
Den singenden swaen 677
Swammerdam, Jan 848, 849-852
Ephemeri vita 850, 852
swart toneel-gordyn, Het 790
Sweelinck, Dirk 424
Sweertius, Franciscus 84, 275-276, 282
Athenae Belgicae 84, 276
Sweerts, Cornelis 671, 722
Jacoba van Beyeren 722
Sweerts, Hieronymus 513, 572-573, 614, 632,
654, 718, 724, 781, 805, 810
Alle de gedigten 781
Den berg Parnas 718
Huw-lyks dool-hof of Doolende trou-zucht
572
Innerlycke ziel-tochten op ’t H. avontmaal
671
De schouwburg der verliefde 632
De tien vermakelikheden des houwelyks
724, 805, 810
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Theresia van Ávila 298, 479-480, 551, 684, 819,
823, 829, 832
Las moradas 298
Thieullier, Jan 85
Thieullier, Hans 282-283
Porphyre en Cyprine 283
Tholen 328-329
Thronus Cupidinis 201, 876
Tiburtius van Brussel 481-482
Tielt 276, 553
Tienen 498-499
Tieranny van Eigenbaat in het eiland van
Vrijekeur 794
Titelmans, Pieter 49-50
Titiaan 564, 708
Titz, Johann Peter 876-877
Von der Kunst hochdeutsche Verse und
Lieder zu machen 877
Tongeren 826
Tongerlo 814
Tongerloo, Anthony 608
Tongheren, G. van 279
Tonneel der werreltsche veranderingen 634
Torrentius, Laevinus 132
Tourneur, Cyril 245
Revengers tragedy 245
Tragische historiën 436-437, 631
Tragoedie van den bloedigen Haeg 727, 791
Tranen-vloed 798
Trello, Lucretia van 369
Trente 276, 644
Treur-galm 798
Trigland, Jacob 238
Trip, Louis 589
Trip, Hendrik 589
Triumphe van den konst-winnenden Apollo 552
Triumphus Jesu oft goddelicke lof-sanghen 475
Troje 381, 560, 565, 637, 713, 721, 732
Tromp, Cornelis 633, 793
Tromp, Maarten Harpertsz. 595, 597
Tronus Cupidinis 200-201
Troost, Cornelis 724
Trou Moet Blijcken (r) 116, 135, 152, 155, 263
Tulp, Margaretha 587
Turnhout 826
twee vermaarde fortuynskinderen, De 807
Tymens, Adriaan 782
Typus mundi 485, 488, 490, 868
U

Ubbergen 610
Udemans, Cornelis 327, 593, 668
Emblemata ofte sinne-dichten op diversche

gelegentheden 327
De waekende oog 327, 668
Udemans, Godfried 322-323, 661
Christelijcke bedenckingen 322
Geestelick compas 661
Uilenbroek, Hendrik 672, 853
Christelyke gezangen 672
Ulaeus, Joannes 622-623, 625
Urbanus iv (paus) 551
Urfé, Honoré d’ 356, 371, 437-439, 882
l’Astrée 356, 371, 437, 452, 552, 882
Ursel, Antoon van 815
Utenhove, Jan 40, 50, 55-58, 326
De evangelische leraer 50
Psalmen Davidis 55
Utenhove, Karel 37-38, 79
Utrecht 77, 92, 114, 200-201, 259, 265, 319, 341,
347-348, 370, 413, 418, 420, 460, 466, 472,
474-475, 479, 496, 526, 596, 612, 618, 628,
659, 663, 666, 671-675, 677, 686, 760, 772,
787, 798-799, 805, 839, 845, 852, 854
Utrechts zang-prieeltjen 392
Uwens, Laurens 489
V

vaeck-verdryver van de swaermoedighe
gheesten, Den 634
Vaedt, Philips vander 80
De werck-clocke des eeuwich levens 80
Vaele, Petrus 685
De seraphijnsche medecijn 685
Vaenius, Otho 180, 199-201, 273-276, 284, 301,
484-485, 493, 570, 586, 703, 746, 801, 864
Amorum emblemata 199, 274, 284
Amoris divini emblemata 274, 484
Emblemata Horatiana 273-274, 703
De oorlog van de Bataven met de Romeinen
274-586
Vaernewijck, Marcus van 602
val des waens, De 755
Valckenburgh, Elisabeth van 315
Valckgrave, Jan de 454
Mariamne 454
Valenciennes 506
Valerius, Adriaen 317, 324-325, 478, 494
Nederlandtsche gedenck-clanck 324-325
Valerius Maximus 159
Vasari, Giorgio 166
Vite 166
Veen, Ernest van 492
Kroone der vier hooft-deughden 493
Veen, Otto van zie Vaenius, Otho
Veen, Pieter van 274

Verheerlickt Nederlandt, ’t 595
Verhoek, Pieter 722
Karel de Stoute 722
Verhoeven, Abraham 287, 498
Nieuwe tijdinghen 287, 498
Verhulst, Godtgaf 732-733
Verhulst, Rombout 704, 771
Verlingius, Willem 847
Zedige ledigheid, ofte stichtelyk tydverdryf
847
Verlove, Karel 578, 727, 777, 800, 802-803
Stéfanus eerste Khristen bloedgetuyge 727
Vermeulen, Cornelis 478
’t Ronde jaer 478
Vernulaeus, Nicolaus 557
Gorcomienses 557
Verscheyde Nederduytsche gedichten 363, 465,
511-514, 516-517, 594, 651-652, 654
Verscheyde Oost-Indische voyagien 636
Verscheyden bruyloft dichten ende liedekens
183
Verstegen, Richard 134, 274, 284-287, 337-338,
412, 475, 640, 746
Bemindt de Deucht 284
Characteren 286-287
De Medecyne […] teghen de droefheyt 285
Nederduytsche epigrammen […] met
genuchlycke epitaphien 285-286
Nederlantsche antiquiteyten 285
Restitution of decayed intelligence in
antiquities 285-286
Spiegel der Nederlandsche elenden 287
Den wet-steen des verstants 286, 412
Vervoorn, Elisabeth 431
Vervoort, Frans 80
Verwers, Katarina 389, 573
Spaensche heydin 389
Verwou, Aeltje 393, 780
Veseler, Joris 192
Vetweis, Bernardinus 657
Altyt-bloeyenden oogst van myrrhe ende
alderley kostelycke specery-kruyden 657
Veurne 276, 454, 460
Victorinus, Joan 373, 382, 388, 398, 761
Goliath 373
Villegas, Jan Baptist de 601
Villon, François 35
Vilvoorde 31
Vincent, IJsbrand 715
Vinci, Leonardo da 450
Vinck, Prosper de 457, 488
Vinkel, Jacob 573, 632
Vinne, Vincent Laurensz. van der 670

1049
REGISTER T/U/V

Veen, Jan van der 342, 370, 413-414, 441, 444,
496, 498, 505, 661, 802, 884
Over-zeesche zege en bruylofs-zangen 498
Zinne-beelden, oft Adams appel 342, 498
Veenendaal, Adriaan 801
Veer, Cornelia van der 574-578, 596-598, 779,
782-784, 786, 793, 842
’t Hervormde slag-swaard 597
Lauwer-stryt tusschen Catharina Questiers,
en Cornelia van der Veer 574, 576-577, 779,
842
Veer, Gerrit de 191-192, 255
Waerachtighe beschryvinghe van drie
seylagien 191-192, 255
Veere 112, 324-325, 327
Velasco, Iñigo de 559
Velde, Jacob van de 213, 643
Velde, W. van 363 393
De Roemster van den Aemstel 393
Velpius, Hubert 483
Velpius, Rutger 134
Venator, Balthasar 121
Venetië 43, 194, 231, 452, 506, 517, 563, 878
Venlo 476
Venne, Adriaen van de 309-311, 315-321, 324,
330, 341-344, 346, 350, 424-428, 434, 449,
609-610
Hollandsche sinne-droom op het nieuw wysmal 426
Sinne-vonck op den Hollandtschen turf 341,
425-426
Tafereel vande belacchende werelt 425-428
Tafereel van sinne-mal 316, 318, 322, 428
Woudt van wonderlicke sinne-fabulen der
dieren 426
Venne, Jan Pietersz. van de 309, 311, 313-316,
320
Vennekool, J. 691
Venus minne-gifjens 393
Verbiest, G. 573
Verbiest, Hendrik 544
De dood van Julius Caezar 544
Verboom, Meynarda 538
Pleyt voor onse eerste moeder Eva 538
Verdussen, Hiëronymus 475, 640
Vergilius [Maro], Publius 29, 88-89, 116, 163164, 221, 300, 302, 317, 355, 360, 381, 402, 413,
520, 522, 586, 604, 620, 624, 630, 646, 648,
799, 880
Aeneis 29-30, 236, 360, 402, 565, 620, 624,
630, 648, 721
Bucolica (Eclogae) 163, 221, 520
Georgica 163, 236, 604-605
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Violieren, De (r) 24-25, 31-32, 36, 53, 128, 135,
247, 277-278, 281-282, 352, 443-444, 446,
550, 561, 731
Visio Philiberti 134
Visscher, Anna Roemers 184, 186, 187, 248,
251-253, 287, 311-313, 316-317, 336-337, 339340, 348, 353, 355-358, 393, 395, 421, 431-432,
447, 463, 478, 512, 514, 589, 777, 779, 879
Visscher, Claes Jansz. 195, 249
Visscher, Maria Tesselschade Roemers 211,
248, 253, 312-313, 336-337, 353, 356, 359, 362366, 368-369, 375, 383, 405, 424, 431, 505, 512,
514, 517, 575, 607, 779, 853
Visscher, Nicolaas 863
Visscher, Pieter Roemer 121, 136-138, 146-150,
153, 165, 185, 188, 196-197, 201-202, 210-212,
247-249, 251-252, 254, 270, 282, 285, 315, 323,
342, 427, 449, 488, 499, 521, 626, 757, 761,
774, 868, 879, 886
Brabbelingh 248-249, 774
T’ loff van de mutse, ende van een blaeuwe
scheen 149, 211
Sinnepoppen 248-252, 774, 879, 886
Vitruvius, Marcus 606
Viverius (de Vivere), Jacobus 178, 255, 410,
473
Christelijcke ghesangen 473
Christelick lof-verhael 178
De wintersche avonden 255, 410
Vives, Juan Luis 39
Vlaardingen 204, 241, 260, 263-265, 268-270,
846
Vlack, Michiel 195
Nassaus bedrijf 195
Vlacq (Vlack), Adriaan 594, 601-602, 606-607
Engelsche triomph 594
Vladeracken, Jan 81
Vlaerdings redenrijckbergh 263, 265-266
Vlaming, Pieter 143
Vlaming van Oudtshoorn, Cornelis de 546,
712, 763-764
Vlissingen 110, 112, 131, 148, 164, 325-327, 419,
470, 672
Vloers, Pieter 641-642
Den gheesteliicken roosen-tuyl 641
Wonderbaere mirakelen vanden H. roosencrans 641
Vlooswijck, Cornelis van 586
Vlooswijck, Joan van 633
Voetius, Gisbert 460-461, 472, 659, 673, 855
Navolginge Christi 659
Vollenhove, Johannes 342, 506, 510, 513, 517,
596, 598, 652-653, 662, 666, 758-761, 764,

766, 769, 771-773, 776-778, 782, 797-799,
834, 836-838, 844
Heldendicht op de zeestrydt der verenigde
zeemacht van Vrankryk en Groot Britanje 761
Kruistriomf 517, 652-653, 760, 837
Poëzy 760, 764, 772, 836
Verwoestinge van Bozra, in Edom 760
vol-vrolike thee-geselschap, Het 634
Vondel, Joost van den 21, 89, 131, 137, 177, 183,
185, 187, 189, 196, 201, 218, 230-231, 233-235,
240, 244, 248, 251-252, 259, 303, 306-307, 312313, 326, 338-339, 342, 344, 350, 353-367, 369370, 374-387, 389-390, 392, 394, 396-408, 410414, 417-418, 421, 423, 425, 434, 451-453, 462,
465-466, 484, 488, 494, 496-497, 502-505,
508, 510-517, 520-524, 527-538, 540-545, 551,
562-568, 573, 577, 580-581, 583-587, 589, 594600, 603-604, 608-609, 614, 617-619, 625-627,
630, 637, 644, 646-650, 652, 663, 673, 685,
690, 692, 694, 697, 700, 706-707, 709-710,
712, 716-718, 721, 743, 746, 748-752, 754-764,
766, 768-771, 777-778, 780-781, 786, 790, 797,
799, 802, 835-836, 843, 861, 877-878, 880-883
Adam in ballingschap 528, 533, 536, 537-538
Adonias 528, 537, 586
Aenleidinge ter Nederduitsche dichtkunste
401, 403-404, 530, 617, 743, 770
Altaergeheimenissen 401, 503, 517, 648, 843
De Amsterdamsche Hecuba 356, 630
Batavische gebroeders 527, 534-535, 543544, 586
Begroetenis 360
Bespiegelingen van Godt en godsdienst
646-647, 650
Bouwzang 406, 566
Brief aen den drost van Muyden 361
Brieven der heilige maeghden, martelaressen 385, 537
Danckoffer 883
Decretum horribile 359
Ecce homo 517, 652
Edipus 534
Elektra 381, 384, 387
Faëton 528, 534, 536, 543, 583, 717-718
Geboorteklock 360
Gebroeders 383-384, 387, 465, 537, 770, 877,
881
Getemde Mars 405, 503
Geuse vesper 359
Grotius testament 401, 503
Gulden winckel 89
Gysbreght van Aemstel 379-383, 387, 389390, 410, 417, 537, 644, 718, 721, 750, 877

Staetwecker 596, 881
Stryd of kamp tusschen kuyscheyd en
geylheyd 356
Tooneelschilt 303, 529
Triomf over Funen 881
De vaderen 235
Verovering van Grol 360, 648, 797
Verscheide gedichten 399-400
De vorstelycke bruiloft t’Amsterdam 590
Vredezang 503
Vrye zeevaert naar oosten 881
Zegesang 361
Zungchin 528, 534, 637, 762
Voorburg 188, 605
Voort, Jeronimus van der 48, 73, 75, 78, 87-88,
128, 130, 135, 276, 326
Het heerlick bewijs van des menschen
ellende ende miserie 87, 326
Het leven en sterven ben ick genaemt 131, 276
Refereyn van den droeven adieu van
Antwerpen 131
Vorster, Frederik 855
Vos, Arend 74
Vos, Isaac 377, 390-391, 739
Pekelharingh in de kist 390
Robbert Lever-worst 391
Vos, Jan 313, 369-370, 378-379, 387-389, 391,
393, 403, 405-407, 410, 435, 503-505, 511-514,
516, 517, 520-525, 527-528, 538-541, 544, 548,
554, 564-566, 568, 571, 581, 585-591, 595, 598,
610, 626-627, 651-653, 692, 695, 698, 701,
707, 710-711, 714, 717-718, 730, 746, 754, 757,
762, 764, 777, 817, 884
Alle de gedichten 568
Aran en Titus 387-389, 393, 516, 539, 541,
548, 619, 695, 707, 711, 718, 757
Byvoegsels 651
Goede Vrydagh of Kristus lyden 589-590, 651
Inwydinge van het stadhuis t’ Amsterdam.
Den tweeden druk, op nieus vermeerdert 566
Kommerrust 610
Medea 388, 525, 538, 541, 589, 707, 718, 762
Oene 391, 410, 520
Strydt tusschen de doodt en natuur 565-566
Vergrooting van Amsterdam 590
Voskuyl, D.P 257
Voskuyl, Meindert Pietersz. 375
Kuyssche Roelandyne 375
Vossius, Gerard 382, 384, 387-399, 404, 412,
530, 617-618, 696, 874, 882
De imitatione 404
Institutiones poeticae 530
Vossius, Isaac 399, 882
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Harpoen 359
Harpzangen 883
De heerlijckheid van Salomon 235
De heerlyckheit der kercke 646, 648-649
Henriette Marie […] t’Amsterdam 398
Herscheppinge 758
Hierusalem verwoest 230-231, 244, 246, 355
Hymnus, ofte lof-gesangh, over de […]
scheeps-vaert der Vereenighde Nederlanden
189, 234-235, 355
Ifigenie in Tauren 583
Inwydinghe van ’t stadhuis t’ Amsterdam
566-567
Jeptha of offerbelofte 386, 524, 527-528, 530531, 534, 536, 538, 589, 692, 700
Joannes de boetgezant 646, 648-650, 817, 835
Op de jonghste Hollantsche transformatie
355
Joseph in Dothan 384, 716, 758, 881
Joseph in Egypten 384-385, 537, 716, 758, 881
Koning David in ballingschap 534, 877
Koning David herstelt 534, 536
De kruisbergh 385, 404
Leeuwendalers 386, 404, 502, 877
Lof der zee-vaert 248, 355
Lucifer 453, 524, 527-528, 530, 532-536, 542543, 566, 600, 877
Maeghden 383, 451, 537, 877
Maeghdepalm 649
Maria Stuart 385-386, 401-402, 423, 503,
517, 530, 568, 581, 706, 877
Medaellie voor de gommariste kettermeester
en inquisiteur te Dordrecht 359
Messalina 382
Een niew lietgen van Reyntgen de vos 359
Noah 528, 533, 535-537, 581
Palamedes 357, 374, 379, 385, 397, 425, 663,
877
Papieren geld geoffert op het autaer van de
Hollandsche vryheyd 768
De Parnas aen de Belt 880
Het pascha 230-231, 385
Peter en Pauwels 385, 404
Poëzy 401, 770
Q. Horatius Flaccus Lierzangen en Dichtkunst in het rijmeloos vertaelt 564
De rommel-pot van ’t hane-kot 359
Roskam 358, 797
Rozemont 351
De salige toortsen 356
Salmoneus 527, 529-530, 534, 717
Salomon 386, 503, 528, 532, 537
Samson 529, 534, 877
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Vossius, Lambert 441, 457, 459
Alle de wercken 459
Vranck, François 223
Vrancx, Cornelius Columbanus 81
’s Duvels kermisse 81
Vrancx, Sebastiaen 275, 281, 443-444, 447
Aminto en Silvia 281
Vree, Nicolaas de 802-803
Vreeswijk 300
Vreugdendal, Het (r) 335, 594
Vrientius, Maximilianus 133, 274, 300
Vries, Johan de 540, 622
Anacreontica 622
Griexe luyt 540
Vries, Simon de 348, 474, 628, 631, 633, 805, 813
Groote schouw-plaets der jammerlijcke
bloed- en moord-geschiedenissen 633
De satan, in sijn weesen, aert, bedryf, en
guychelspel 813
Seven duyvelen regeerende en vervoerende
de hedensdaeghsche dienst-maegden 813
Zielen-lust-hof 474
vrije lief-hebbers der rijmerkonste, De 451-452
vrijer in de kist, De 712
vrolyken op-ganck der ziele in Godt, Den 482
Vry, Frederick de 464
Anatomia. Dat is ontledinghe van den
geestelycken mensch 464
vryagie van Jan de Plug en Caat de Brakkin, De
813
Vrye, Hippolytus de zie Sweerts, Hieronymus
Vulcanius, Bonaventura 175
Vygh, Nicolaes 610
Vygheboom, De (r) 269-270
W

Waarmond, Lieven van 975
Hollands koors 794
Wachtendonckse psalmen 41
Wachter, J.P. 361, 496
Lof-dichten, ter eeren den doorluchtighsten
vorst Frederic Henric 361, 496
Wael, Franciscus de 464
Lust-hof der geestelike dichten 464
Wael, Job van de 264, 266, 268, 270
Waesberghe, Pieter van 425-426
Wagenaar, Jacobus 801
Waghenaer, Lucas Jansz. 140
Spieghel der zeevaert 140
Wakkerzeel 557
Walhorn, G. Theodosius van 492
Het eerste deel vande poemata in Nederduytsche taele 492

Wallenstein, Albrecht von 557
Wallius, Jacobus 489, 755
Walsingham, Francis 60
Waningh, Roelof 661
Geestelycke kruyt-hof 661-662
Wassenaer, Hendrick van 259
Wassenaer van Obdam, Jacob van 595
Waterloos, Henrick F. 574, 576, 654
Weddinga, Thaddeus 678
Lust-hof van geestelijke lieden 678
Weerdt, Adriaen de 63
Weert 682
Weert, Goudina van 385, 517, 573
Vagevier voor Joost van Vondelen 385
Wees, Abraham de 386, 535, 567
Weigel, Christoph 867-868
Wellekens, Jan Baptista 838
Wellens, Boudewijn Jansen 210
T’vermaeck der ieught 210
Wenen 599, 737, 741, 868
wereltsche geestelyckheyt, De 677
Werf, Pieter Adriaensz. van der 152, 422, 767768
Werve, Jan van der 40-41, 58, 98
Het tresoor der Duytscher talen 40, 58
Wesbusch, C.P. van 416
Haerlemsche duyn-vreucht 416
Wesel 495-496
Wesel, Romanus van 777
Westendorp, Johannes 428
Westerbaen, Jacob 313, 338, 341-342, 363, 365,
401, 423-424, 430, 440, 450, 462, 505, 510511, 514, 516-518, 520-522, 540, 547-548, 550,
577, 582, 594-595, 598, 602-603, 605, 608610, 614, 623, 626, 630, 754, 777
Alle de gedichten 610
Avondt-school voor vryers en vrysters 548
Gedichten 521
Kracht des geloofs 401, 517
Minne-dichten 341, 365, 450, 623
Ockenburgh (Arctoa Tempe) 521, 608, 610
Sic soleo amicos, Satyra, ofte ’t Noodsaeckelick mal 341, 440
Westerman, Adam 660
(Grote) Christelycke zeevaert 660
Westerman, Jan Claesz. 470-471
Nieu Medenblicker liet-boeck 470
Wetstein, Hendrik 703
Weydts, Willem 81
Wiele, Joannes Stalpart van der zie Stalpart
van der Wiele, Joannes
Wieringa, Niclaas Jarichides 629
Aminta 629

Witte Angieren, De (r)158, 260, 639
Witte Roose, De (r) 417, 471
Wittenoom, Cornelis Dirksen 581
Wittewrongel, Petrus 529
Oeconomia christiana 529
Wolsgryn, Aart 833
Wolsschaten ii, Gerard van 569, 644, 688
De doodt vermaskert met des weerelts
ijdelheyt 688
Het liefelijck ende seer vermaeckelijck
Antwerps lust-hofken 644
Wolsschaten iii, Gerard van 688
Triumph van de xxvi wijt-vermaerde
heylighen 688
Wonderlicke avontuer van twee goelieven 437,
812
wonderlijke vryagie, huuwelijk, en huishoudinge van Fobbert Gort en Klara Morsschoon, De 727
wonderlyk leeven […], Het 812
Worm, Matthias 881
Wormerveer 668
Worms 72
Wouthers, Antonio-Francisco (Frans) 527,
555-556, 644, 730
De devotie van Eusebius tot H. kruys 555
De stantvastige Genoveva ofte herkende
onnooselheyt 527, 555-556, 730
De twee ghelycke schippers 555
De verliefde schoonmoeder 555
Den volmaeckten ridder 555
Wouwere, Jan de 272
Wree (Vredius), Olivier de 293, 441, 457-459
Bacchus-Cortryck 458
Historia comitum Flandriae 458
Den oorspronck ende voort-ganck der
carmeliten 458
Menghel-dichten 458
Venus-ban 458
De vermaerde oorlogh-stucken 458
Writs, W. 717
Wybo, Joris 79
Gheestelijcke liedekens 79
Wymer, Anna 587
X

Xanten 64, 101, 104
Y

Ymmeloot, Jacques 280, 292-293, 441, 454-456,
458, 493
Astraea 458
La France et la Flandre reformées 293
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Wierix, Antoon 684, 851-852, 864
Wierix, Jan 82, 85
Wieuwerd 853
Wijnants, Willem 496
Wijngaerd, De (r) 550-551, 560, 739
Wijngaertrancken, De (r) 107-108, 114, 116,
142, 156, 260, 263-265, 268, 386, 415-416, 418,
505, 573, 579, 737
Wijten, Gerardt 422
Hemelschen minne-brief 422-423
Het houwelijck, van de herderinne Roselijne,
ende den herder Thiter 423
Den lof van de herderinne Roselijne 422423
Wilant, Petrus 818-819
t’Hemels lust-hofken vol aenghenaeme
blommen 818
Wilhelmus 76-77, 472, 738
Willem i, de Zwijger 48, 60-61, 68, 70-74, 78,
79, 93, 97, 113-115, 119, 123, 128, 173, 175, 360,
363, 500, 542, 546, 599
Willem ii (stadhouder) 398, 404, 407, 410,
508, 517, 541, 544, 593-594, 605
Willem iii (stadhouder) 544, 547, 591, 593594, 701, 715, 718, 727, 760, 766, 773-774, 782,
786-791, 792, 794-799
Willem v (hertog van Kleef) 62
Willem Frederik (stadhouder van Friesland)
438
Willem Lodewijk (stadhouder van Friesland)
258
Wils, Balthasar 734
Den verliefden Periander 734
Wils, Cornelis 734-735
Bon Jan en Sanderien 734
Den grooten en onverwinnelycken Don
Quichot 734
Wilson, Thomas 247
Windesheim 686
Wit Lavendel, Het (r) 189, 202, 228-229, 231232, 239, 247, 263-264, 267, 269, 359, 371,
372-373, 374, 393, 417
Wits, Claes Jacobsz. 473, 671
Witsen, Cornelis 589
Witsen, Nicolaes 586
Witsius, Herman 663, 670-672, 842
Pracktycke des christendoms 671
Witt, Cornelis de 430, 582, 595-597, 702, 727,
758, 773, 787-791
Witt, Johan de 430, 541-542, 545, 582, 586, 590,
593, 598, 702, 727-728, 758, 773, 787-791
Witte Acoleyen, De (r) 127, 142, 150-153, 155156, 158, 263-264, 268

Kort ghedingh, tussen d’oorloge ende vrede
292-293, 456, 458, 493
Uytbreiding van den 88e psalme van David
293
Ysermans, Joan 276, 281-282, 286, 350, 443,
447, 475, 644
Achab 282
Coppe henne 443
Encomium matrimonii 282
Nederlandtsche poemata 282
Reynaert de vos of der dieren oordeel 443
Triumphus Cupidinis 282, 475
Z

Zaandam 638
Zachmoorter, Michiel 481
Bruydegoms beddeken 481
Zamponi, Giuseppe 452
Ulisse all’ isola di Circe 452
Zandvoort 156
Zeebots, Willem 557, 728
Adrianus 557
Den bliden kerstnacht 557
Het droevigh lyden en de bittere doodt
vanden Heere Christus 557
Henrick den viii 557
Hubertus 557
Joseph 557
Tobias 557
Zeeryp, Pieter 544
De dood van Brutus en Cassius 544
Zeeusche nachtegael 179, 308, 311, 316-318, 320,
322-324, 326-328, 332, 392-393, 463-464, 670
Zesen, Philipp von 585, 878-879
Adriatische Rosemund 878
Beschreibung der Stadt Amsterdam 585
Dichterisches Rosen- und Liljentahl 878
Schatz der Gesundheit 879
Zevecote, Jacob van 289, 293, 351, 421-422
Nederduytsche dichten 422
Ontset van Leyden 422
Poemata 422
Rosimunda 293
Sinnebeelden 352, 422
Verachtinge des doots 422
Zeven spelen van die wercken der bermherticheyd 139, 156
Zielsverlustiging 845, 852
Zierikzee 255, 322, 324, 329, 519, 661
Zincgref, Wilhelm Julius 484
Zoest, Gerardus van 485
Zoet, Jan 343-344, 368, 378, 395, 399, 409-410,
578-579, 591, 594-597, 634, 650, 777, 800, 802

Clorinde en Dambise 378
’t Groote visch-net 578
Grove-roffel 410
Hedendaagsche mantel-eer 343, 410
Hollandts rommelzootje 410
’t Leven en bedrijf van Clement Marot 634
Lijk-toorts en geboorte-zang 410
Maagden-baak 395, 410
Morgen-wecker aen Joost van den Vondel
596
Olimpia 378
Palmkroon voor Andries en Kornelis Bikker
410
Zoetenaaie 460
Zoetermeer 422
Zúñiga y Fonseca, Juan Domingo de 559
Zuren, Jan van 94
Zürich 876
Zuttere, Pieter de 79
Saechtmoedighe tsamensprekinge van
Cephas ende Arnolbius 79
Zuylen van Nyeveldt, Willem van 54
Souterliedekens 54-56
Zwol, Cornelis Jansz. 394-395
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