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HOOFDSTUK I.

HET LEVEN VAN JAN VOS.

Vos werd te Amsterdam geboren 1 ) uit het huwelijk van JAN Vos en AALTJE OPMEER 2). Zijn geboortejaar is niet met zekerheid bekend , maar daar hij
in 1639 getrouwd is met eene vrouw van 23 jaar, zullen wij het tusschen 1615 en 1620 dienen te stellen.
Slechts eene zuster wordt door hem genoemd , Anna ,
in wier grafschift het heet 5) :
JAN

„Haar brein was vol van geest; haar keel van nachtegalen".
Dien muzikalen zin zal zij van haren vader hebben
overgeerfd , want ook deze :
„minde maatgezang, deurmengt met klank van snaaren."
1) Vgl. beneden de afkondiging van zijn huwelijk. Mogen wij een
versje gelooven, dat voorkomt in „Pans Fluytje, ofte Hevdens Banket ,
Amsterdam, 1706," dan hoorde zijne famille eigenlijk in het dorp
Heemskerk te huis. Daar toch lezen wij (blz. 14):
Tan Vos sin Af-komst vraags-gewijs gesteld.

„Vos de Koning van de Geesten,
Seyd met recht en het is waar,
Dat de Boeren zyn maar Beesten ,
Hoewel zyn zalige Bestevaar,
Is geboren tot Heemskerk,'' enz.
2) Vgl. „Alle de Gedichten van den Poeet Tan Vos. Verzamelt en
nitgegeven door 7. L. t' Amsterdam, 2 dln. 1662-1671, I, blz. 737.
Naar deze uitgave, de eerste volledige van de. werken van Vos , zal
steeds door mij worden verwezen.
3) Vgl. I, blz. 841.

ISAAC Vos , de schrijver van verscheidene tooneelstukken, was een neef van JAN 1 ). In welke betrek-

king GERRIT Vos , hopman , tot onzen dichter stond ,
heb ik niet kunnen nagaan 2).
Vos trouwde in 1639 met MARGRIETJE of GRIETJE
GERRITS 5) , uit Welk huwelijk slechts twee kinderen
geboren schijnen te zijn , een zoon JAN , die maar
weinige dagen leefde 4) , en eene dochter MARIA , wier
1) „Lope de Vega Carpioos gedwongen vrient, in Duyts gerymt"
werd in 1646 door IsAAc Vos opgedragen aan zijn neef JAN Vos.
2) Vgl. het grafschrift (I, blz. 739):
„Hier vindt men hopman Vos, een man vol raadt en moedt ,
De knots van Knotsenburg, spijt 's vyandts legertochten.
Aan 't IJ bewaard' by 't schut : by Zwol verloor hy 't bloedt.
Wie vecht tot dat hy sterft heeft loffelik gevochten !"
Knotsenburg was eene schans door Maurits in 1590 gesticht en door
Parma belegerd in 't volgende jaar vgl. WAGENAAR, Vad. Hist. VIII,
blz. 345 , 357, 358). De derde regel doelt misschien op een gevecht
dat in i6o6 bij Zwolle plaats had , .toen Spinola de stad trachtte te
overrompelen. De drost van Salland Warmelo , die van de zaak de
lucht had gekregen, trok de stad nit en versloeg de Spanjaarden, bij
welke gelegenheid aan beide zijden veel yolk sneuvelde (vgl. Mr. B. J.
VAN IIATTUM, Geschiedenissen der stad Zwolle , 1769, III , 277). Die
hopman GERRIT Vos kan dus de grootvader of een oudoom van JAN
zijn geweest.•
3) Ik vond in Puiboek No. 15 de afkondiging, die op 4 Febr. 1639
plaats had :
„voor Comm
taken Dr. Nicolaas Pietersz en Outgert
Pietersz Spiegel
Jan Jansz Vos. van A. glasemaecker, geasst met Ael Dircx syn
moeder won in de Calverstraet en Grietie Gerrits van ..... out 23
jaar, geen ouders hebbende, geass t met Anne Cornelis. de huysvrouw
van Dirck Grijp , won op de Brouwersgracht"
Het is des te meer te betreuren , dat hier de leeftijd van Vos niet is
opgegeven, omdat de geboorteboeken, waarin zijn naam zou kunnen
stain opgeteekend , verloren zijn gegaan. Zijn vader was zeker in 1639
al gestorven, anders zou hij bij deze afkondiging wel tegenwoordig zijn
geweest. De naam van zijne vrouw wordt ook nog vermeld I, 530
en 764.
4) Vgl. I, 734.
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naam in verscheidene gedichten voorkomt en die zelfs
eenige geschiedkundige vermaardheid heeft gekregen ,
daar zij het was , die in 1664 den eersten steen heeft
gelegd voor den nieuwen Amsterdamschen Schouwburg ').
Na den dood van zijne vrouw is Vos niet hertrouwd.
Aan VONDEL , die hem vroeg , of hij „de Bruidegom
zou zijn" , antwoordt hij 2) :
„Ik zoek myn eenigh kindt geen stierfmoer op te dringen,"

en :
„Myn zucht tot kindt en kunst gedoogt geen twist om 't streelen.
Het tweede huwlyk baart vervloekte huiskrakkeelen ,"

terwijl hij aan G. V. F. , die voor hem „gelegenheidt
wist tot trouwen" , te gemoet voert 3) :
„Vraagt gy wie dat het is die my van smart doen quynen.
Het is de Dichtkunst, o de Dichtkunst ! rijk van zin:
Dies stel geen ander voor; ik wissel niet in 't minnen."

Hoe hij over latere huwelijken dacht , blijkt uit puntdicht HI :
„Het eerste huwelijk wordt door de min beleit;
Het tweed' is koopmanschap; maar 't darde dolligheidt."

Toch schijnt het plan tot een tweede huwelijk wel
bij hem te zijn opgekomen ; wij vinden althans onder
zijne gedichten een aantal van Amintas op Laura ,
die zeer duidelijke zinspelingen op hem zelven bevatten.
Tot welk eene verhouding die liefde aanleiding heeft
gegeven , is moeilijk uit de gedichten op te maken ; nu
1) Waarom VAN LENNEP in zijne uitgave van VONDEL ' S werken (X ,
blz. 35o) en FERD. VAN HELLWALD, G es chichte des Holkindischen
Theaters, blz. 25, haar dichteres noemen, is mij niet bekend. Misschien
om het versje van haar vader, dat zij toen opzeide. In 1664 was zij
zeker nog jong; Vos spreekt ten minste van „myn dochtertje" (vgl. II,
blz 89). Den ioden Dec. 1690 werd eene MARIA Vos in de Nieuwe
Kerk in hetzelfde graf begraven als JAN Vos. Waarschijnlijk zal zij
dit zijn. Deze mededeeling dank ik aan de welwillendheid van den
Heer A. D. DE VRIES Az. te Amsterdam.
2) Vgl. pantd. 293.
3) Vgl. I, 488.
I. *
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eens is de toon alleen hoffelijk , dan weer zou men
vermoeden , dat de betrekking vrij innig is geweest 1).
De waarheid is , zooals gewoonlijk bij dergelijke zaken ,
niet gemakkelijk uit te vorschen. In elk geval schijnt het
mij niet onaannemelijk dat de dame in famille-betrekking
stond tot TOBIAS VAN DOMSELAAR , schrijver van eenige
geschiedkundige werken en gedurende een reeks van
jaren te gelijk met Vos regent van den Schouwburg 2).
Dat onze dichter VAN DOMSELAAR kende , spreekt
dus van zelf. En nu vinden wij , terwijl de naam
Laura in de gedichten van Vos nergens anders voorkomt , dan in die , welke door Amintas tot haar worden gericht , dien naam vermeld in een bijschrift op
eene schilderij ten huize van VAN DOMSELAAR 3). Daarbij komt nog , dat puntd. 63 , tot dienzelfden mederegent van den Schouwburg gericht , aldus luidt :
„Fortuin verdelgt , of maakt; elk wordt van haar bestreeden.
Zy is nooit zeeker dan in haar onzekerheeden.

1) Vgl. I, blz. 150, 229, 247, 258, 2 77, 37 2 , 3 88 , 394 (Toen
Amintas van Laura een hart van suiker gekregen hadt) , 418, 419 , 428
(Een vos van suiker aan Laura) , 434, 437 , 460 (Amintas aan Laura
toen zij. hem zijn naam van suikere letters op een zilver tafelbladt vertoonde), 475. Klaagt Vos (vgl. I , 410) :
„um/ oogen zyn vol vonken;
Ja vonken daar gy 't hart nit deze borst door trekt ;
En zelver zyt gy koudt ,"
uit het gedicht „Toen Laura ziek geweest hadt'' (vgl. I, 216), 111
pun td 44 en 719 blijkt, dat zij niet altijd koel tegen hem was, maar
hem nu en dan al bijzonder vriendelijk bejegende.
2) Vgl. C. N. WIJBRANDS, Het Amsterdamsche tooneel van 1617-1772,
blz. 228, 229.
3) Vgl. I , blz. 56o: Kupido met zyn boog zonder pees by Venus ,
door G. Flink geschildert.
„De vlugge schutter komt, door 't breeken van zyn snaaren ,
By Venus om een pees. wilt gy, o Mingodt ! wis
In 't schieten zyn, zoo haal slechts een van Lauraas haren ,
En spanz' op uwe boog ; zoo schiet gy nimmer mis :
Want Lauraas hair heeft kracht om harten saam te hechten.
Geen taaier peezen voor de Min dan schoone vlechten.”
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Met recht wordt dit geen man, maar vrouwen toegeleidt.
De vrouwen houden stand in haare lossigheidt."

Is dit niet de toon der teleurstelling na eene afwijzing door een meisje , dat , zooals duidelijk uit vele
verzen blijkt , den dichter nu eens hoop had gegeven ,
dan weer afgestooten ? Die teleurgestelde liefde schijnt
hem bijwijlen sombere verzen in de pen te hebben gegeven , bijv. het volgende bijschrift op eene schilderij
van de liefde I ) :
„Dit is de Liefde, daar de grootste deugdt voor wijkt.
Hoe ! Liefde ? hier is niet dat naar de Liefde lijkt:
Z' is by de gis gemaalt van een die haar beminde.
Waarom? de Liefde is niet meer op d' aardt te vinde."

Vos was glazenmaker van beroep, of, zooals hij zich
zelf nocmt , „glaslooder" 2). Zijne opleiding zal zich dus
wel beperkt hebben tot het leeren der meest onontbeerlijke kundigheden , en het verwondert ons niet ,
dat JACOB LESCAILJE , de uitgever van zijne gedichten , in een lofdicht op hem getuigt , dat hij nooit
„Hooge Schoolen" heeft bezocht 3). Zeif erkent hij in
de voorrede van de „Medea" , dat de moedertaal de
eenigste is , die hij verstaat.
Zijn beroep gaf, toen hij als dichter naam had gemaakt , aanleiding tot aardigheden en woordspelingen ,
VAN BAERLE en HUYGENS wedijveren in het gebruik
1) Vgl. I, blz. 5 76. Zoo ook puntd. 146 op een slapenden Kupido,
dat aan versjes van COORNHERT doet denken:
„Hier slaapt de mingocIt ; want by kan geen toegang vinden.
De harten laaten zich geen meer door Liefde binden.
Het huwelyk heeft zich tot woekeren gestelt.
't Hart wordt nu niet gewondt dan door een pyl van geldt."
Iets dergelijks vinden we in puntd. 328.
2) Zie puntd. 43o , dat aldus luidt:
„Glasmaaker noemt my d' een en d' ander weer glasbreeker :
Wie dat glaslooder zeidt, ken 't ambacht wel zoo zeeker.
Glasbreeken doen ik me6 : maar eer ik 't loon begin.
Wie glas met schaade breekt, ik breek het met gewin."
8) Vgl. de lofdichten voor Alle de Gedichten.
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van 't woord „dichten" in tweeerlei beteekenis 9. Dat
de glazenmaker van zijn talent partij wist te trekken
voor zijn bcrocp , bespeuren wij uit zijn vermakelijk verzoekschrift aan de schatbezorgers van Amsterdam om
„het Leeninghuis te dichten met (zijn) glas" 2).
Zoo maakte hij niet alleen de glazen bij een zekeren
Lorenzo Muti , een handelaar in zijde , die in de Kalverstraat woonde , maar hij bezorgde hem ook een
tweeregelig versje op de luifel voor zijn winke1 5 ). De
regeering van Amsterdam begunstigde zijne nering ,
er is ten minste een besluit van 16 Oct. 1652 , waarin
het maken van de ruiten der publieke gebouwen bij
hem werd aanbesteed 4). In 1654 wordt hij stads1) Zoo bijv.

in een lofdicht voor Alle de Gedichten:
„De Glazemakers handt,
Die jonge lauren plant ,
Aen Amstels glaze plassen ,
Die 't zijner on-dood wassen:
Is dichtend' , zoo zy was
In 't dichten van 't Gelas.
Dicht en doorluchtigh waeren,
Haer ambachts eerste waeren ;
Doorluchtigh , dicht en fijn
En spiegel-glazigh zijn
Haer onvoorziensche dichten :
Zy spiegelen , zy lichten,
Zy strecken voor een bril.
Men dichte zoo men wil ,
My dunckt het beste dicht is ,
Dat helder , fijn en dicht is."

HUYGENS

2) Vgl. II, 249.
3) Vgl. J. A. ALBERDINGK THIJM , Portretten van ?oost van den
IZondel, blz. 62. Het bedoelde versje is puntd. 37.
4) Zie Resolutieboek der Thesaurieren van 1594-1657 , blz. 247: „De
Heeren Thesaurieren hebben aen Jan Vos en Cornelis Brouwers , glasemakers , aenbesteet het maeken van nieuwe Raemen en stoppen van
glasen in alle deser stede huysen, mits dat zij daertoe zullen gebruijcken
haere eige instrumenten ende materialen , op volgende Conditien," enz,
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glazenmaker genoemd 0 en als zoodanig zeker heeft hij
een gedeelte der ruiten van 't nieuwe stadhuis ingezet.
Dit blijkt uit de volgende regels van een grafschrift ,
door J. V. PETERSOM op hem vervaardigd 2) :
„Die op het Raadpaleis, aan 's Amstels dam gesticht,
Op tweederleie wijs doorluchtig heeft gedicht."

Bovendien bekleedde hij het ambt van „wijnroeijer" ,
zooals wij uit hetzelfde grafschrift leeren :
„Die in beroep en kunst had steeds de maat voor oogen,
En zoo zijn staat niet slechts kon houden, maar verhoogen;
Terwijl by glazen mat, wijn roeide of vaerzen schreef" 5).

Zagen wij boven uit de afkondiging van het huwelijk
van Vos , dat zijne moeder in de Kalverstraat woonde ,
uit het begravenisboek der Nieuwe Kerk blijkt , dat hij
in dezelfde straat woonde „bij het pant" 4). Misschien
is hij dus na den dood zijner moeder in het ouderlijke
huis blijven wonen ; immers beide berichten van 1639
en 1667, kunnen op hetzelfde huis doelen.

Waarschijnlijk is Vos reeds vroeg begonnen met het
maken van verzen. De „Aran en Titus" wend in 1641
opgevoerd , toen de dichter zeker niet meer dan 25
jaren telde. En daar men nu in v%, eerwil van alles ,
dat tegen dat treurspel kan worden aangevoerd , moet
toegeven , dat de taal en versbouw van dat treurspel
eene reeds geoefende hand verraden , mogen wij aannemen , dat hij lang voor 1641 begonnen is met het
beoefenen der dichtkunst. Er zullen dan ook , daar
J ) Zie beneden het besluit , waarbij hem eene belooning wordt toegekend voor de vertooningen bij den Engelschen vrede.
2) Dit vers is to vinden voor de „Medea" in dl. II.
3) Zie over de wijnroeiers, (lie vijf in getal waren, WAGENAAR, Am
sterdam, X, 51. Sedert 3659 was hun „Comptoir" bij de Nieuwe
Kerk (vgl. WAGENAAR, t. a. p. VIII , 363).
4) Blijkens de mededeeling van den heer A. D. DE VRIES Az. in
een der laatste nummers van den Spctator.
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verzekert ') , „dat alles , wat hy (Vos) voor
't zyne kent , (uitgezondert vijf of zes dichten , die hy
niet voor vruchten van zyn verstant houd ,) hier wordt
gemeen gemaakt ," in den bundel wel verzen van vroegeren datum zijn. Waarschijnlijk echter was Vos voor
het opvoeren van zijn treurspel als dichter onbekend in
een ruimeren kring dan dien van zijne bekenden en
klanten. Maar toen werd door den grooten opgang ,
dien dit stuk maakte , door de uitbundige loftuitingen
van mannen als BARLAEUS en vAN DER BURGH de onbekende glazenmaker plotseling een man van naam. Vos
werd opgenomen in den kring van dichters en geleerden ,
die zijn middelpunt had op het Muidersiot. HOOFT
„noodt (hem) eens voor al" te zijnen huize 2). En
daar hij , die „dichtkunst mint , is graag by 't Hooft
der zanggodessen ," belooft hij dikwijls te komen. Die
belofte schijnt hij dan ook vervuld te hebben , we treffen hem ten minste meermalen te Muiden aan. Hij is
er toehoorder als mevrouw TORLONG voor een gezelschap , waartoe ook VAN BAERLE en HUYGENS behoorden , het gedicht van HOOFT , „Klaght van Koning
Henrik de Groote, over 't afwezen van Charlotte
Margriete van Mommorency" zingt 3 ). In September
van 1644 is hij op het slot met TESSELSCHA , VAN
BAERLE en GRASWINCKEL ; zij maakten toen gezamelijk een gedicht aan HUYGENS 4) , en Vos spoorde bij
die gelegenheid met een gedicht TESSELSCHA aan om
LESC AIL JF

1) Vgl de voorrede van dl. I.
2) Vgl. puntd. 754. 3 ) Vgl. puntd. 6o.
4) VAN BAERLE vermeldt dit samenzijn in een brief aan WICQUEFORT
( aangehaald in V. LENNEP ' S Vondel, IV, 420, noot 2). BARLAEUS
schrijft over dat gedicht : „Gy ziet er de hand van Hooft, den aanlegger van het geheele stuck : daerop volgt Graswinckel, die er eenige
vaerzen nit de vuist heeft bygeschreven , dan de glazenaaker Jan Vos ,
die niet wou achterblijven , zoo min als ik , of Tesselscha, die de laatste
is, en het blaadtje met de beste vaersjens sluit." Dit gedicht aan
HUYGENS is verloren gegaan.
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mee te doen 1 ). We vinden Vos in de studeerkamer
van den drost 2) en in de kerk op Muiderberg 3) , terwijl bij verscheidene gedichten vermeld wordt , dat zij
op het Huis te Muiden zijn geschreven 4). Met een
vers begroet VOS de verschijning van „De rampaligheden der verheffinge van den Huize van Medicis" 5),
met een ander spoort hij den jongen AERNOUT HOOFT
aan de Nederlandsche Historien van zijn vader in het
licht te geven 6). Maar al las HOOFT den jongen dichter , om hem aan te moedigen , uit den „Hartspiegel"
de volgende verzen voor :
„Moet juist een Duits Poeet nu noodig zijn ervaaren
In Griecx, Latijn? daar d' eerst' en beste harders waaren" 7),

toch schijnt de verhouding tusschen den Muiderdrost en
den Amsterdamschen glazenmaker niet zeer intiem te
zijn geweest ; als ik me niet bedrieg , wordt in de brieven van HOOFT de naam van Vos nergens genoemd.
Het zou dan ook niet te verwonderen zijn , als de ridder HOOFT den dichtenden ambachtsman eenigszins op
een afstand had gehouden , en doze tot den drost in
dezelfde betrekking had gestaan als tot vele andere
groote heeren. Dit zal ook wel het geval zijn geweest met den heer van Zuylichem en onzen glazenmaker. Toch schijnt HUYGENS hem nog al vriendelijk

behandeld te hebben ; hij zond hem niet alleen zijne
„Korenbloemen" , maar zelfs „zeekere uitheemsche
vruchten , die in suiker ingeleit waaren" 8). In 1661
droeg Vos de „ Traanen over de doodt van Haare Koninglijke Hoogheidt de princes douariere van Oranje"
1 ) Vgl. I , 213. 2) Vgl. puntd. 529. 3) Vgl. I , 721. 4) Vgl. I, 296,
puntd. 49 en 628. 5) Vgl. puntd. 689.
6) Vgl. I , 293. Diezelfde Historian worden ook bezongen in puntd.
243. Puntd. 49 is een complimentje aan AERNOUT.
7) Deze bijzonderheid wordt vermeld in de voorrede van de „Medea".
8) Vgl. I, 208.
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aan HUYGENS op 1 ) waarvoor deze zeer bescheiden
dank zeide met het volgende versje :
„Uw traanen-werk, Jan Vos, en is maar half te prijzen;
Dit heb ik u te wijzen;
Doet eene vlek daar nit, en die zoo groot als ik,
De rest is loffelik."

Verder weten wij , dat ZUYLICHEM Bens door Vos
de glazen van zijn rijtuig heeft laten maken 3).
Na nog te hebben vermeld , dat Vos een lang gedicht heeft vervaardigd op den dood van TESSELSCHADE 4) , komt thans , daar wij de verhouding van
onzen dichter tot VONDEL eerst later zullen bcspreken ,
de beurt aan de „dii minores" , die met Vos in betrekking hebben gestaan. WESTERBAAN zond hem
zijne gedichten toe , waarmee hij zich zeer vereerd gevoelde 5) , terwijl hij later dan ook die beleefdheid op
dezelfde wijze vergold 6). JOAN DE BRUNE zond Vos zijn
„Wetsteen der vernuften" en zijn „ 7ok en Ernst" 7),
CORNELIA VAN DER -VEER den „Lauwerstrijd" 8) , in
') Vgl. I, 696.
2) Vgl. I, 705. Vos antwoordde eveneens bescheiden (t. a. p.):
„Myn Traanen, Zuilichem, zegt gy, zijn half te prijzen.
Dit kunt gy licht bewijzen:
Uw lof is half gelooft. vraagt gy: wie zeidt dat? ik :
Was 't heel 't was loffelik."
3) Vgl. I, 84o:
„Uw koetsglas, Zuilichern, wilt gy de man doen dichter,
Die gistren heeft gedicht, zegt gy, voor 't Prinslijk hof.
Dat was geen wonder; want Oranje gaf my stof.
Ik zal uw koets niet min dan 't hof door dicht verlichten:
Want ik heb my al lang tot dubbeldicht gestelt.
Vraagt gy hoe ik my draag in dubbeldicht te toonen?
Ik dicht het best om niet, en 't slechtst dicht ik om geld.
Door kunst- en winstdicht krijgt men goude lauwerkroonen "
Uit dit versje blijkt, dat HUYGENS de woordspeling met dichten
moei genoeg vond, om haar tweemaal te gebruiken. Nog andere gedichten op HUYGENS zijn te vinden I, 196, 426, II, 135.
4) Vgl. I, 685-691. 5) Vgl. puntd. 218. 6) Vgl. II, 145.
7) Vgl, puntd, 133 en 274. 8) Vgl. II, 208.
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1665 door haar en hare vriendin CATHARINA QUESTIERS
in 't licht gegeven. Vos schreef in het stamboek der
laatstgenoemde dame ') , maakte een lofdicht op 't „Guide
Kabinet der Schilderkunst" van CORNELIS DE BIE ,
op de gedichten van J. DE DEKKER 5) en op de vertaling van 't werk van KARDANUS „Lof van Nero" door
J. H. GLAZEMAAKER , bezong de hofstede van JAN
BOUCKART , was goed bekend met Mr. WILLEM
BLAEU 6) , denzelfden , die later in „Nil volentibus
arduum" zulk eene groote rol heeft gespeeld , schreef
in het stamboek van Mr. JOHAN BLASIUS 8) en was
op vriendschappelijken voet met JOAN DULLAART ,
welke beide laatstgenoemde dichters , zooals bekend is ,
heftige tegenstanders van het zoo even genoemde dichtgenootschap zijn geweest.
Maar het was niet alleen onder de dichters , dat Vos
zich bewoog , ook de Amsterdamsche patriciers zochten
zijn gezelschap, noodigden hem bij zich aan huis en
patroniseerden hem. Vooral Mr. JOAN HUYDECOPER ,
ridder , heer van Maerseveen , burgemeester en raad
der stad Amsterdam , dezelfde , die in 165o tegenover
graaf Willem Frederik de stoute taal durfde voeren ,
dat de burgemeesters , zoo de graaf niet aftrok , tot de
uiterste middelen hunne toevlucht zouden moeten nemen , was voor Vos een Maecenas. De volledige uitgave zijner werken zou aan HUYDECOPER opgedragen
1) Vgl. II, 180. Ook VONDEL schreef in haar stamboek (vgl. v. L.
VII, 656) en dichtte bovendien op haar teekenen en boetseeren (v. L.
VII , 657).
2) Vgl. I, 241. Dit vers is in het werk , dat in 1661 te Antwerpen
het licht zag , te vinden II , 19o.
3) Vgl. puntd. 469. 4) Vgl. puntd. 472. 5 ) Vgl. I, 263.
6) Vgl. I, 426, 478, 571, 795, II, 237. Het huwelijk van BLAEIT
dat in 1659 plaats had, werd bezongen door VONDEL (v. L. VII , 751),
door LESCAILJE en ANSLO (vgl. Hollandsche P arnas blz. 533-541).
7) Vgl. Dr. A. J. KRONENBERG , Het kunstgenootschap Nil volentibus
arduum , blz. 78 , 93.
8) Vgl. puntd. 175.
Vgl. I, 296.
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zijn , als deze niet voor dien tijd , nl. in 1661 was
overleden. Zij is zulks nu aan den zoon van HUYDECOPER , die evenals zijn vader in de regeering van
Amsterdam zat , en prijkt zelfs met het wapen der
Maerseveens. Dit verwondert ons niet , als we bedenken in Welke verhouding Vos tot deze patriciers heeft
gestaan. Hij wordt ni. niet alleen ter jacht genoodigd op de buitenplaats Goudestein 1 ) , maar schijnt er
dikwijls te komen en betingt de wonderen van de
plaats , de grot , de tuinbron , de diergaarde, den zonnewijzer 2). Hij maakt bijschriften voor de vele schilderijen van den Amsterdamschen burgemeester 5) , op
de portretten van hem zelven 4) , van zijne vrouw en
verdere famille-leden 5). Valt er iets van belang voor in
het huisgezin , Vos staat gereed het te vereeuwigen.
Maerseveen ontvangt den Keurvorst van Brandenburg ,
de vorsten van Anhalt en de burgemeesters op een gastmaal , hij , zijne vrouw en dochters krijgen geschenken
van de Keurvorstin : Vos bezingt die feiten 6). HUYDECOPER is als afgevaardigde van Amsterdam te Berlijn
aanwezig geweest bij den doop van een zoon van den
Keurvorst en wordt bij zijne terugkomst feestelijk ingehaald : Vo$ maakt er een vers op 7). Sterft er iemand
1 ) Vgl. puntd. 324. 2) Vgl. I, 237 , 245, 246, 460. 3) Vgl. I , 536 ,
sqq., 562 , sqq.
4) Vgl. I, 188. Ook VONDEL maakte een bijschrift bij het portret
van HUYDECOPER (v. L. VI, 724) en bij het marmeren standbeeld , door
QUELLINUS gebeiteld , van dien heer v. L. VI, 725) , waarop Vos ook
een bijschrift vervaardigde (vgl, I , 389).
5) Vgl. I, 168, 179, 193, 194, 198, 199, 201. 6) Vgl. I, 283 ,
227 , 222 9 257.
7) Vgl. I, 215. Zie over die zaak WAGENAAR , Amsterdam , V , 218.
Op die zending slaat ook puntd. 373 :
Aan J. G. Mennonist , toes by vraagde , waarom wordt den Heer
van Maarseveen met triomf ingelzaalt?
„Waarom komt Maarseveen ons met triomf genaaken ?
Hy heeft een heidens Prins een Christen helpen maaken.
Maar gy hebt twintig jaar tot zulk een werk van doen.
Wie vaardigh wint , verdient triomf en laawerhoen."
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in de uitgebreide famille , die o. a. nauw met de HINLOPEN 's verwant was , Vos tokkelt de Tier 1 ) ; zelfs de
kleine kinderen ontvangen grafschriftjes '). Aan den
zoon , die in 1645 te Leiden studeerde, schrijft hij een
brief, vol wijze vermaningen 5). Trouwt er een van de
kinderen des huizes , Vos is gereed met een bruiloftsgedicht 4) ; eene enkele maal zelfs organiseert hij vertooningen voor de partij 5). Een neef promoveert , Vos
heeft een vers 6). Doch niet alleen bij plechtige gelegenheden , bij lief en leed der famille gaat hij aan
't werk , maar hij heeft beleefdheden op rijm voor de
jonge dames 7) , maakt versjes op het paardrijden van
Leonore 8) , op den verdorden laurierboom van Geertruid 9) en plaagt haar met een marmerbeeld van god
Pan , dat in den twin staat 1 "). Hij maakt de jonge
mevrouw HUYDECOPER een dichterlijk compliment '1)
en waagt zelfs tegenover haar man de volgende 'geestigheid 12) :
„Elk noemt u Maarseveen; maar 't heeft een andre zin;
Best noemt men u een godt, uw Ega een godin:
Zy is een Venus, gy een Mars van moedt bezeeten.
Gij moet geen Maarseveen, maar Mars en Venus heeten,"

is , zooals Dr. JoNcKBL0ET het uitdrukt "), zoo
wat de huispoftt van den ouden HUYDECOPER geweest en schijnt ongeveer in dezelfde betrekking tot
den zoon te hebben gestaan.
VOS

1) Vgl. I, 712, 719, II, 235. 2) Vgl. bij v• I, 705, 720, 744, 783.
3) Zie II, 241. 4 ) Vgl. I, 663-675. Dit huwelijk van den jongen
HUYDECOPER met SOFIA KOEIMANS werd 00k door VONDEL bezongeri
(vgl. v. L. VI, 739), II, 204 , 227.
5) Vgl. I, 676-681. Het was bij gelegenheid van 't huwelijk van
LEONORA HUYDECOPER.

6) Vgl. II, 165. 7) Vgl. I, 275 , 459. 8) Vgl. I , 473. 9) Vgl. I,
475. 10 ) Vgl. I, 255. 11 ) Vgl. I, 431. ' 2) Vgl. I, 354.
' 3) Vgl. Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde, 2de druk , II ,
biz. 167. VONDEL droeg in 166o zijn „Edipus" aan HUYDECOPER op
(v. L. VIII , 667) en in 1670 de „Ifigenie in Tauren" aan den loon
(v. L. X, 599).

Ook met andere leden der Amsterdamsche aristocratic kwatn Vos in aanraking. Werd in 1653 de
„Zeekrijgh" aan Maerscveen opgedragen ') , reeds in
1648 was de „ Vreede tusschen Filippus V ," enz. aan
ANDRIES BIKKER toegewijd '1) en in 1650 de „Goede
Vrija'agh oft Christus Lijden" aan mevrouw KATHARINA
BIKKER 3), de echtgenoote van Andries. Verder werden CORNELIS en JACOB BIKKER en verscheidene dames
BIKKER door Vos bezongen. Evenals VONDEL schreef
VOS in 't stamboek van JACOBA BIKKE0) , evenals
VONDEL vervaardigde hij een bruiloftsg-edicht toen
die jonge dame in 1662 in 't huwelijk trad met PIETER
DE GRAEF 7). En toen GEERAARDT BIKKER , de zoon
van Andries , in 1649 als drost van Muiden en baljuw
van Gooiland werd gehuldigd , hedacht VOS vertooningen voor die gelegenheid , beschreef de geheele plechtigheid en liet later die vertooningen in den Schouwburg opvoeren 8).
Ook met de Amsterdamsche regeerings-famille DE
GRAEF stond Vos in betrekking, Zijn „Strydt tusschen
de doodt en natuur of Zeege der Schilderkunst" is opgedragen aan CORNELIS DE GRAEF , Vrijheer van
Zuidpolsbroek , denzelfden , die in 1650 met drie andere
heeren door de stad werd afgezonden om met den Stadhouder to onderhandelen. Aan den broeder ANDRIES
DE GRAEF , die eveneens burgemeester van Amsterdam is geweest en in 1672 zoo zeer van de familleoverlevering is afgeweken dat hij in de Staten van

1 ) Vgl. I, 300.
2) Vgl. I, 90. 3 ) Vgl. I, 75o. 4) Vgl. v. L. IX
618. 5) Vgl. II, 170. 6) Vgl. v. L. IX 612. 7 ) Vgl. I, 791.
8) Vgl. I, 587-600. Ook VONDEL (v. L. VI, 10) en BRANDT
(Poezy , III , 1727 , blz 272) bezongen die inhuldiging
9) Vgl. I , 124. 03k VONDEL dichtte op hem (vgl. v. L. VII, 719).
BRANDT droeg aan hem „De eeuwige Vrede tusschen zyn Illajesteit van
Spanje en de Staten der vrye vereenigde Nederlanden" op (vgl. Poezy,

blz. 205).
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Holland er op aandrong niet to talmen met het aanstellen van den Prins tot stadhouder , werd de „Be-

schrijving der vertooningen bij 't spel van de belegering en '1 ontzet van Leiden", in 1660 vertoond , opgedragen '). Evenals VONDEL ') schreef Vos een vers
in het stamboek van PIETER DE GRAEF 3) , wiens huwelijk wij zoo even gezien hebben , dat door beide
dichters is bezongen , zooals dat ook het geval is met
den dood van CORNELIS 4) en met een groot kunststuk
in het bezit van eene der dames van de famille, nl.
„een kriekesteen , daar de Kaiser, de zeeve Keurvorsten , de Doodt met haar zandtlooper en eenige hondert doodtshoofden , door een Beiersche non op gesneeden zijn" 5).
Het treurspel „Medea" werd door onzen dichter opgedragen aan CORNELIS WITSEN, burgemeester van
Amsterdam. Ook bij dezen kwam Vos aan huffs ; hij
heeft ten minste een vers op de pronkbloemen van
mevrouw 6) en op de zinnebeelden aan den zolder van
„de zaal" , op de portretten , de marmeren beelden
en de wapens van het echtpaar 8) , ja zelfs is er een
op mevrouw in het zeebad 9) !
Zagen we zoo even , dat Vos vertooningen organiseerde bij het inhuldigen van GEERAARDT BIKKER
tot drost van Muiden , in 1666 deed hij hetzelfde , toen
NIKOLAAS VAN VLOOSWIJK , ridder , heer van Paapekoop , op wiens comediespelen VONDEL vroeger een

') Vgl. I, 628. ANDRIES DE GRAEF en zijne naaste famille is ook
door VONDEL bezongen (vgl. v. L. VII, 705, 716, 718, 732, IX, 3).
2) Vgl. v. L. VII, 727. 3) Vgl. II, 169. 4) VONDEL bij v. L. X,
163; Vos, II, 233 5) Vgl. VONDEL bij v. L., V, 559; Vos, I, 219.
Nog andere gedichten van Vos op leden der famille DE GRAEF I
6) Vgl. I, 287. 7) Vgl. I,
147, 148, 1 94, 1 95, 57 6 , 747, II, 140.
Op het marmerbeeld,
798,
II,
168,
171.
Vgl.
I,
17o,
171,
8)
780.
van CORNELIS WITSEN dichtte ook VONDEL (v. L. VII, 722),
9) Vgl. I, 374.
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vers had gemaakt ') , tot datzelfde ambt was benoenid 2).
Door beide dichters word bij gelegenheid van het huwelijk van MARGARETHA VAN VLOOSWI jK een brniloftsvers vervaardigd 5 ) , door beide een bijschrift voor
eene schilderij , waarop Margaretha te midden van een
krans van bloemen was afgebeeld 4 ). Had VONDEL aan
ANNA VAN HOORN , de vrouw van den burgemeester
ellzta" opgedragen ,
CORNELIS VAN VLOOSWIJK , zijn
Vos deed hetzelfde met „de Hemelvaart van Christus" 5).
Alwie in Amsterdam hooge ambten en waardigheden had , schijnt door Vos te zijn bezongen. Want
benevens al de bovengenoemde vinden wij van zijne
hand bijschriften op schilderijen , op portretten en famillewapens , lofdichten en grafschriften op de burgemeesters GEERAARDT SCHAAP heer van Kortehoef ,
BANNING KOK , heer van Purmerland en Ilpendam 7 ) ,
JAN VAN DE POL 8 ) , SIMON VAN HOORN °) , HENDRIK
SPIEGEL 10 ) , CORNELIS DE VLAMING VAN OUTSHOORN ,
heer van Outshoorn en Gnephoek ") , NICOLAAS TULP 12 ) ,
NICOLAAS KORVER 15 ) , GERBRANDT NICOLAASZ PANCRAS 14 ) , ALBERT PATER 15 ) , GILLIS VALKENIER 16),
LOUIS TRIP"), CORNELIS BOOM '8 ) , WOUTER VALKE, SIMON KOPS , op SIMON VAN PETKOM , heer
van Nieuwegaarde , gezant aan 't Engelsche hof 2 ') , wien
hij zijne gedichten toezond 22) , op PIETER DE GROOT ,
pensionaris van Amsterdam 03) , op PIETER SCHOUT,

NIER 19 )

') Vgl. v. L. IX, 239.
2) Vgl. II, 193. VONDEL maakte bij die
gelegenheid een vers (vgl. v. L. X , 591).
3) VgI. VONDEL bij v. L. IX, 62o, Vos, I, 799.
4) Vgl. VONDEL bij v. L. IX, 626, Vos, I, 177. 5 ) Vgl. I, 768.
7) Vgl. I, 165, 166, 557,
6) Vgl. I, 160, 37o, 528, 782, II, 169.
747 . 8) Vgl. I, 202, II, 209. 9) Vgl. I, 18o, II, 169. 10 ) Vgl. I,
Vgl. I, 164.
368, 403, II, 171, 216. 11 ) Vgl. I, 173.
13 ) Vgl. I, 194. 14) Vgl. I, 194. ' 5) Vgl. I, 169. 16) Vgl. II, 158.
18) Vgl. I, 730. 19 ) Vgl. I, 733. 20) V
17) Vgl. I, 772.
gl. 1, 774.
22) Vgl. II , 143. 23) Vgl. I, 189, 765, 843.
2 1 ) Vgl. I , 178, 421.
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drost en dijkgraaf van Hagestein 1 ) , op JOAN UITENBOOGAARDT , ontvanger wegens de staten van Holland en Westfriesland 2) , wiens buitengoed „Kammerrust" door hem is bezongen 3 ) , op Amsterdamsche
professoren en geneesheeren , geestelijken en krijgslieden.
Op welken voet heeft de glazenmaker Vos met veel
van die mannen en vrouwen uit de hoogste kringen
omgegaan ? Want dat hij met verscheidene van de
bovengenoemde families persoonlijken omgang had , dat
het niet bleef bij de opdracht van een gedicht of het
schrijven van een lofdichtje , blijkt uit de vele verzen ,
die op de leden eener enkele famille betrekking hebben.
Wel dichtte ook VONDEL nu en dan bij dezelfde gelegenheden en ter eere van dezelfde personen als Vos ,
maar wie kan de Maecenas van onzen grooten dichter
genoemd worden , zooals HUYDECOPER het was van
Vos , welk patricisch geslacht kan er op roemen , zoo
herhaaldelijk door hem bezongen en verheerlijkt te
zijn als de Huydecopers , de Vlooswijken , de Witsens
door den schrijver van den „Aran en Titus"? VONDEL was er de man niet naar zich te laten patroniseeren , VOS schijnt daar niets tegen te hebben gehad 4).
Dat hij , de ambachtsman , niet als gelijke heeft omgegaan met Amsterdamsche „burgemeesteren", ligt voor
de hand. Maar dit begeerde hij zeker ook niet , ten
minste uit den toon zijner gedichten spreekt gepaste
eerbied voor Edelmogende en Grootmogende heeren.
1) Vgl. H, 173. 2) Vgl. I, 779 , 784. 3) Vgl. II, 91-118.
4) Zie hier een paar zijner uitspraken. I, blz. 271 :
„De Dichters sterven nooit door 't leven der Meceenen."
I , blz. 198:
„Waar dat Meceenen zijn behoudt de dichtkunst standt."
I, blz. 737:
„Waar Been Meceenen zijn versterven alle gunsten."

2
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Hij is zeer tevreden met een plaatsje onder aan de
tafel en neemt het zeker niet kwalijk , als hij juist op
het laatste oogenblik v66r de partij wordt genoodigd.
Maar hij is opgeruimd en gezellig van aard , laat zich
op zijne kunst niets voorstaan , beloont de gastvrijheid
hem bewezen met een extempore , is een geduldig toehoorder bij verhalen en een aandachtig bewonderaar ,
als er muziek wordt gemaakt , waarvan hij een grout
liefhebber is , en maakt de virtuosen complimentjes in
verzen. Hij begeert onder dat hooge gezelschap niets
anders te zijn dan de burgerman , die zich wel bewust
is , dat hij alleen wordt gevraagd als bezienswaardige
zeldzaamheid en op voorwaarde dit te doen uitkomen , als het pas geeft. Voor menschen , waarbij hij
veel aan huis komt , is hij een zeer gemakkelijk wezen ,
die glazenmaker-dichter. Hij is handig in vele dingen ,
hij heeft smaak en routine genoeg , om bijv. eene zaal
te versieren , of om vertooningen uit te vinden en te
regelen , hij heeft bij elk feest een gedicht in den zak
en behoeft niet dringend aangespoord te worden om
het te laten hooren.
Maar buiten dien kring is het anders. Daar is hij
de vermaarde dichter van den „Aran en Titus", het
stuk , dat altijd nog veel menschen trekt , de regent
van den Schouwburg , die tooneelstukken goed- of afkeurt en het lot van jonge dichters , den naam van
oudere in de hand heeft , de man , gezien bij en gezocht door alles wat in Amsterdam hooge geboorte
• bezit en hooge ambten bekleedt. Onder zijne kunstbroeders is de glazenmaker de aristocraat ; . zijne werken
worden geprezen door alle voorname personen , en het
oordeel der groote menigte , de aanvallen van velen ,
die zijne positie benijden en hem als dichter minachten ,
telt hij zoo weinig , dat hij zelfs van plan is in de uitgave zijner werken al de schotschriften op te nemen
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die tegen hem zijn uitgekomen
hij in een zijner puntdichten 2) ,

1 ).

„De Nydt ," zegt

„De Nydt verteert zich half, als zy 't geluk slechts ziet.
'k Wens haar vier oogen , zoo verteert zy heel tot niet.'

Dat de poezie hem wel wat opbracht , bekent hij
openhartig. Bijv. in puntd. 87:
Op zaker blaauw boekie. Aan Yan Mits.
„Vos en de Preeker zyn hier in een boek gevlyt.
Vos lacht om 't schelden: maar de Preeker huilt van spijt.
Vraagt gy naar 't groot verschil van deez' gepaarde mannen?
Vos krijgt geschenken en de Preeker wordt gebannen."

Zoo ontving hij van de princes-douariere van Oranje „het
gouden beeldt" van Frederik Hendrik ten geschenke 3),
wegens het regelen der vertooningen, ter eere van haar en
den jongen prins bij gelegenheid van hun bezoek aan Amsterdam in 1660. Voor de vertooningen , gegeven bij het
sluiten van den vrede van Westminster, ontving Vos van
de burgemeesters 400 gulden 4). Voor die , Welke hij had
georganiseerd , toen in 1659 de vorst van Anhalt , die
juist met princes Henriette Catharine , eene dochter
van Amalia van Soims in 't huwelijk was getreden ,
met zijne jonge vrouw de hoofdstad bezocht , kreeg
Vos van de burgemeesters 15o gulden , terwijl VONDEL
voor zijn bruiloftsgedicht 100 gulden ontving en van
de princes een gouden penning '). Voor 't gedicht
2) Vgl. no. 117.
1) Zie de voorrede door LESCAILJE.
3) Zie I , blz. 273.
4) Volgens „Resolution van Regeerende en Oud Burgemeesters van
3649-3698, blz. 67.
„Dewijle Jan Vos stads glasemaecker seer veel moeiten heeft gehadt
met het toe stellen en uijt voeren van de vertooningen over de Engelsche vrede , is goed gevonden ende verstaen, clat men hem daer over
sal vereeren met een Somme van vier hondert gl."
Hier wordt hij dus stadsglazenmaker genoemd.
5) Vgl. VERWIJS, Brandts !even van Vondel, blz, 1 To noot.
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„Vergrooting van Amsterdam" kreeg Vos van de burgemeesters 5o gulden '). Dat hij voor het in orde
brengen en regelen der vertooningen van stadswege
werd beloond , kan niet bevreemden ).
Ook van particulieren nam hij wel geschenken aan.
HUYDECOPER vereerde hem erne afbeelding van Christus' graf 3), een andert stuurt hem wijn 4) , terwiji een
derde zijn dochtertje „zeekere goude gedenkpenning
aandwong" 5). Maar hij ontkent ten sterkste ooit geldelijke belooning voor zijne gedichten te hebben aangenomen , zooals de laster uitstrooide. Bijv. in puntd. 468 :
„Gy vraagt of ik ook dicht om geld ; 't heeft blijk noch schijn ,
Ik mis ; ik dicht om geld ; maar 't moeten glazen zijn."

Aan JOAN HINLOOPEN JACOBSEN voert hij te gemoet 6) :
„Gy dicht , o Vos ! zegt gy , zoo veel niet als wy wenschen.
De huisplicht bindt myn handt , myn lust wordt wet gestelt.
De Dichtkunst , dit staat vast , eist niet dan heele menschen ;
a ben niet meer dan half. de zorg doet my geweldt.
Een ander laat zich 't hoofdt , door kunst , met lauwren sieren.
De buik verzaadt zich niet met kransen van lauwrieren."

In een stamboek schrijft hij 7) :
„De Dichtkunst acht men arm : maar 't zeggen heeft geen schijn ,
Wie alles doet om niet , toont die zich arm te zyn ?
Neen : ryker dan de geen die goudt door twisten haalen.
De Dichtkunst laat zich met een lauwerbladt betaalen."

In een bedankje aan WESTERBAAN heet het 8) :
„De dichters danken: want zy dichten slechts voor danken."

') Vgl. VERWIJS , t. a. p. blz. 1 1 1. 2) Zoo stellen hem de burgemeesters van Amsterdam „eenigh zilverwerk , daar haar wapen op
stondt" ter hand (vgl. puntd. 58.) Maar dit kap ook op 66n der
4) Vgl. I, 842.
bovengenoemde gevallen slaan.
3) Vgl. I, 558.
5 ) Vgl. puntcl. 127. 6) Vgl. puntd. 567. 1) Vgl. puntd. 194.
8) Vgl. puntcl. 218. Zie verder nog het op blz. 10 meegedeelde
gedicht aan

HUYGENS.
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Mij dunkt , dat er geen voldoende redenen zijn , om
aan die verzekeringen te twijfelen. Vos kwam bij veel
menschen aan huis en beloonde die gastvrijheid met
bruiloftsdichten , lijkdichten , bijschriften op portretten
en schilderijen , enz. Dat hij daarvoor nu en dan een
anker wijn of iets anders ontving , is zeer natuurlijk, en
hij ontkent dat dan ook volstrekt niet. Maar wanneer
wij bedenken , dat iemand als hij , die in die hooge
kringen werd toegelaten , zeer veel benijders moet hebben gehad , die hem op allerlei wijze zochten zwart te
maken , en aan den anderen kant zijne verzekeringen
in aanmerking nemen , die gewis tot verdediging tegen
dergelijke aanvallen moesten strekken , dan schijnt het ,
dat hij van de beschuldiging van op bestelling en tegen
salaris voor particulieren gedichten te heb ben geschreven , moet worden vrijgesproken.
Van de verhouding tusschen JAN Vos en de Amsterdamsche aristocratie tot 's mans politieke overtuiging is slechts een stap. Een dichter , die omging met
MAERSEVEEN en BIKKER , die in 1650 zulk eene groote
rol speelden , behoorde stellig tot de staatsgezinde partij.
Den staatsgreep van Willem II keurde hij dan ook
zeer af. Schreef hij nog den 2 7sten Juni 165o, dus
slechts een paar dagen voor den aanslag op Amsterdam, de gemoedelijke regels ') :
„Bescherm ons land in vree , o Vaaders ! voor krakkeelen.
De Twist is op de been. de wonden die de Staat
Door burgerkryg verkrygt, zyn door geen tydt te heeler;
En zoo zy heelzaam zijn , de teekens van het quaadt
Behouden eeuwigh standt. op, toon uw schranderheeden,
Door Twist verdelgt men 't landt, door Eendragt bouwt men steden ,"

spoedig is die toon anders geworden en heet het (in
puntd. 7 1 ) :
1 ) Vgl. puntd. 507.
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Hans Snurker , zeeker kapitein , quam op de leste ,ulius
met zyn vaandel voor Amsterdam.
„Hans Snurker quam aan 't Y, voor zoomer zonneschyn,
Noch quam by veel te laat om Julius te zyn :
En ook te vroeg om zich tot een August te maaken.
De laagen hebben uit als Godt voor 't y olk wil waaken" 1).
MAERSEVEEN , CORNELIS en ANDRIES BIKKER worden hoog geroemd om hunne houding in dat gedenkwaardige jaar 2). Had VONDEL in 1650 een hekeldicht

1) Dit puntdicht is opgenomen in de „Nedera'uitse en Latijnse Keurdi glen, Byeenverzanzelt door de Liefhebberen der Oude Ilollandse Vryheit" , Rotterdam, 1710, blz. 59, maar zonder den naam van Vos en
met eenige veranderingen. De opmerkelijkste daarvan is wel, dat er
in het opschrift en in den eersten regel voor HANS SNURKER in de
plaats is gesteld PRINS WILLEM.
2) Vgl. bijv. I, 216, 714, 197 , 692. VAN LENNEP (VI, Nal. 9)
schrijft ook aan Vos toe „Berstelling van de E. E. Heeren Bikkers ,
Burgemeesteren van Amsterdam". Dit meent ook MR. J. I. VAN
DOORNINCK, „Bibliotheek van Nederlandsche anonymen en.psezta'onymen",
n o . 1988, en DR. J. K. VAN DER WULP , „Catalog-us van de Tractaten,
Panzfletten, enz. over de geschiedenis van Nederland, aanwezig in de
biblictheek van ISAAC MEULMAN ", n°. 3174. Het gedicht komt echter
in geen der beide volledige uitgaven van Vos voor, wel in „Dichtkunst van Tan Vos. Verzaanzelt en uytgegeeven door .7. v. D. t' Amsterdam, Ujt de Boekwinkkel van JAN vAN DUISBERG" , enz. 1658,
blz. 32o. Maar deze bundel is blijkens de voorrede uitgegeven zonder
de voorkennis van Vos. Daarentegen wordt het in de bovengenoemde
„Keurdigten" gevonden (blz. 51 4--517) met de onderteekening P. DE
GROOT. - Uit „Palmkroon, voor de Heeren Andries en Cornelis Bikker"
in „d' Uitsteekenste digtkunstige werken door Tan Zoet, Amsterdamnzer.
Den Tweeden Druk. Amsterdam 1714", blz. 82, blijkt, dat ook de
tegenpartij het hare gezegd had over deze zaak van de Bikkers, o, a.
in een gedicht „Lauwerierkrans" getiteld.
Dat Vos zich overigens onverholen uitliet over den aanslag, blijkt
bijv. uit een gedicht op den burgemeester ALBERT PATER (I, blz. 169) :
„Dus ziet men Pater, die hier standt hiel op de wallen,
Toen 't brullende Geweldt in Amstellandt verscheen.
Het zyn geen dappre die met veederbossen brallen,
Maar die in noodt het zwaardt aangorden voor 't gemeen."
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gemaakt bij het stichten der twee houten blokhuizen
aan den Amstel ') onder het opzicht van den kriksbouwmeester KOEK 2) , Vos vervaardigde een puntdicht ,
toen ze in 1654 weer werden gesloopt. Het luidt
aldus 5) :
Amsterdam slreekt.
„Ik hoef geen blokhuis; neen: myn waatren zyn myn muuren.
Wie twyffelt, vraagt het heir dat niet by 't nat kon duuren."

Onder de predikanten , die gedurende den strijd tusschen den pries en Amsterdam de partij voor den
eerstgenoemde opvatten , viel MAXIMILIAAN TEELING
to Middelburg in het oog door groote heftigheid. Hij
gaf in 1650 het wi erk van zijn vader „PoIitycke Christen"
uit met eene opdracht aan den stadhouder , waarin deze
uitbundig werd geprezen en de tegenstanders , „Papisten , Remonstranten , vyanden van de Religie en Staet"
vinnig werden doorgestreken , alles toegelicht en opgesierd met eene menigte bijbelteksten 4). Toen die opdracht ook afzonderlijk in het licht was verschenen ,
wekte zij de verontwaardiging ten zeerste op en gaf
aanleiding tot veel twistgeschrijf. VONDEL hekelde den
predikant in zijne gedichten „Op d' oproerigheit van
MAXIMILIAEN TEELING" b)

en in „Bloedbeulingh van

MAXIMILIAEN TEELING " 6) , Vos heeft het volgende
grafschrift op hem 7) , wanneer wij ten minste de letters
D. M. T. (dominus Max. Teeling) op hem mogen toepassen :
1) Vgl. v. L. VI, 62. In den zoo even genoemden bundel „Diehlkunst van Tan Vos" komt dit versje voor en werd dus ook aan hem
toegeschreven (vgl. blz. 324).
2) Vgl. WAGENAAR , Amsterdam, V, 245. Zie ook over deze zaak
DR. G. PENON , Historische en bibliographische beschoinuing van Vondel's kekeldichten, blz. 54.
3) Zie puntd. 176.
4) Vgl. DR. G. PENON t a. p. blz. 58-64, waar verscheidene aan
halingen nit die opdracht worden gevonden.
',) Vgl. v. L. VI, 86.
7) Vgl. I, 743.
6) Vgl. v. L. VI, 87.
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„Hier leit een draaier, die noch hout, noch draaibank hadt;
Zyn beitel was een pen, gedoopt in 't helsche nat;
Zoo draaide hy de schrift dat niemandt schrift kon kennen.
Waarom? om 't woeste graauw op d' Amstel aan to schennen."

Dezelfde predikant wordt nog in een grafschrift gehekeld , dat aldus luidt :
Broer Kornelis.
„Hier leit Bro &
. Knelis, als broer Teeling afgerecht.
Deez' schelden op de Scheldt, en die bevecht de Vecht.
Noch is 'er onderscheidt in hunne lasterreeden.
Deez' wraakt zijn vyanden: die vloekt zyn overheeden" ').

Had VONDEL grooten eerbied voor DE WITT , ook
Vos bezingt hem in een bijschrift op zijn portret 2) ,
waarin o. a. deze regels voorkomen :
„De goudtzucht heeft hem nooit deurschooten met haar schichten,
Men maak de Wit vrij zwart, hy volgt de last van 't hof.
Zyn Staatplicht wordt vergeefs van 't woeste graauw besprongen.
Een ongekreukt gemoedt ontziet geen lastertongen."

Verder vinden we een gedicht , getiteld „Zeetocht van
den Eed. Heer roan de Wit ," enz. 3) , dat dus is
vervaardigd in het jaar 1665 , toen na den ongelukkigen slag bij Lowesthoff de raadpensionaris een der
drie gevolmachtigden van de Staten-Generaal was , die
de op nieuw uitzeilende vloot onder bevel van de
Ruiter en Tromp vergezelden.
Maar niet alleen in zijn oordeel over de gebeurtenissen en personen van zijn eigen tijd, ook over OLDEN1) Vgl. I, 745. Dat schelden oft de Scheldt en wraakt zyn vyanden
slaat natuurlijk op den Middelburgschen domine, maar wie is broer
Knelis? WAGENAAR (Amsterdam, V , 225) vermeldt, dat in Utrecht
de predikanten ABRAHAM VAN DE VELDE en JOANNIS TEELING wegens
verzet tegen de overheid de stad waren uitgezet. Op den laatsten
zouden nu zeer g •,cd de woorden die bevecht de Vecht en die vloekt
zijn Overhea'en passen, maar de man heette JOANNIS en niet CORNELIS.
Kan Vos zich vergist hebben met den voornaam?
3) Vgl. II, 137.
2) Vgl. I , 205.
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stemt Vos met VONDEL overeen. VONDEL
was getuige geweest van den val des grooten staatsmans , Vos niet. Had gene zijn hart lucht gegeven in
eene reeks van hekeldichten 1 ) , deze spreekt zijn gevoelen uit in een bijschrift op „Den, Eed. Gestr. Heer
7. V. O. in goudt gedreven"2).
BARNEVELDT

H.(olland) spreekt:
„Dit is myn Landtpilaar,, de roem der trouwste mannen,
Die d' oude vryheidt heeft verdeedigt voor Geweldt.
De Staatzucht , die dit speet, heeft hem, door haar tierannen,
De Nydt ten dienst, vermoord , nu wordt zyn faam herstelt.
Zoo blinkt zyn beeldt van goudt , tot eer der trouw en wyzen ,
Het zonlicht daalt in zee om schooner op te ryzen."

Verder vinden we van de hand van VOS een grafschrift
op 66n der rechters van OLDENBARNEVELDT , dat ver
van liefelijk is 3).
') Vgl. hierover DR. G. PENON , t. a. p. blz. 5-11.
2) Vgl. I , 191.
3) Vgl. II, 240:

Grafdicht 0, E. 0. M. die aan de roodeloop stun f.
„De roodeloop heeft in dit graf een Heer doen zinken.
De Waarheidt zegt: dit quam van menschebloedt te drinken.
De Loogen houdt hem vry. Wie is hier clan gestelt?
Het was een Rechter van d' oprechte Barnevelt."
Dit grafschrift is ook opgenomen in de „Keurdigten" , blz. 395.
Maar wie is die E. 0. M.? Onder de 24 rechters zijn er drie, wier
naam met een M. begirt, nl. Arent Meinertszoon, Hugo Muis van.
Holy en Adriaan Mandemaker (vgl. BRANDTS' Historie van de rechtspleging, enz. 1710, blz. 67). Geen van de drie heeft de voorletters
E. 0. Over den flood van Meinertszoon vind ik niets aangeteekend ;
van Muis van Holy wordt verhaald , „dat hy door zulk eene ellendige
ziekte aan zyn einde raakte , dat de wormen in ontelbaare meenighte
uit zyn verzwooren lichaain kroopen, dat niemandt door den vuilen
stank by hem duuren kon" (vgl. BRANDT , t. a. p. blz. 258). Mandemaker kreeg eens naar aanleiding van het over Oldenbarneveldt gevelde vonnis twist, maar men dronk de zaak af, „drinkende Mandemaker zoo sterk, dat het hem qualyk bequam; zoodat sommige meinen ,
dat hy daar de ziekte haalde, die hem binnen weinigh dagen in 't graf
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Toch zien wij dienzelfden dichter , die zoo blijkbaar
behoort tot de staatsgezinde partij , gedurig van dichtvuur blaken bij officieele gelegcnheden , waarbij leden
van het hues van Oranje eene rol speelden. Dit behoeft ons echter niet te verwonderen , als wij de handelwijze nagaan van de regenten van Amsterdam gedurende het stadhouderlooze tijdperk. „Sommigen hebben
aangemerkt ," zegt WAGENAAR 1) , „dat men omtrent
deezen tyd (1655) , te Amsterdam, uit staatkundige
inzigten , nu en dan byzondere tekenen gaf van agtinge
voor het Huis van Oranje." Want niet alleen werd in
dat jaar het peterschap over den jongen keurprins van
Brandenburg , dus over den kleinzoon van Frederik
sleepte" (vgl. BRANDT , t. a. p. , biz. 254). Geldt het grafschrift in
weerwil van het verschil der voorletters den laatste?
Er is nog een ander raadselachtig versje, dat misschien eveneens op
een rechter van Oldenbarneveldt doelt, nl. puntd. 674:
Toen 't lift, van N. N. een van de Rechters, die over de doodt van
enz. gezeeten hadt, in 't Kral gezet wierdt , drnkte de kist de groovemaakers handt aan 'letter.
„Hier ziet men wat Niklaas geweest is; want na 't leeven
Betoont hy noch, wat hy voor 't sterven heeft bedreeven.
Tierannen zijn altijdt voor 't sterven afgewoedt.
Niklaas is in zijn kist noch heet naar menschebloedt."
Is het in dit gedicht gemunt op NIKLAAS DE VOOGHT of op NIKLAAS
KROMHOUT , twee andere rechters? Of doelt het op een der rechters
van Karel I, wiens vonnis , zooals we spoedig zullen zien, de heftigste
verontwaardiging van Vos opwekte? Of van Strafford?
Zie hier nog een ander versje (vgl. II, i8o), door Vos in het stamboek van zekeren E. G. van Nieuwendaal geschreven:
„Veel klaagen dat van Barneveldt
Vermoordt is door het streng geweldt;
De waarheidt roept van 't hemelslot:
Hy sturf rechtvaardig op 't schavot."
wij zullen bier wel te doen bebben met eene woorclspeling op rechtvaardig en er niet eene veranderde denkwijze van den dichter in
moeten zoeken.
Vgl. „Amsterdam" V, 219.
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Hendrik, door de stad Amsterdam aanvaard , maar
werd ook de weduwe van den stadhouder tot een bezoek uitgenoodigd , waaraan dan ook gevolg is gegeven 1).
Eveneens werden in 't jaar 1659 de keurvorstin van
Brandenburg en de prins van Anhalt , die met eene
andere dochter van Frederik Hendrik in 't huwelijk
was getreden , te Amsterdam ontvangen 2) , terwijl in
't volgende jaar de weduwe van Willem II en de jonge
prins van Oranje „zo ernstelyk" door de stad werden
genoodigd , dat zij het verzoek niet konden afslaan 3).
Bij de beide laatste gelegenheden behoorden tot het
programma der feestelijkheden ook vertooningen , door
Vos geregeld. Het was niet bijzonder goed gezien van
Vos, dat eene der 20 vertooningen, in 1659 ten beste
gegeven 4) , Karel I op het schavot voorstelde. „Men
merkte op ," zegt WAGENAAR 5) , „dat de koninklyke
Princes zig afkeerig toonde van 't gezigt der derde
vertooninge , waarin haar Vader , Koning Karel de I ,
op 't moordschavot verbeeldt werdt." Waarlijk geen
wonder. Die vertooningen verwekten dan ook bij velen
ergernis en gaven aanleiding tot verscheidene pamfletten ,
waarin met den dichter-glazenmaker deerlijk de draak
werd gestoken , zoowel wegens dien misgreep , alsook
omdat hij zelf den stoet te paard had geopend 0).
1 ) Vgl. WAGENAAR, Amsterdam, t. a. p. 2) Vgl. WAGENAAR , t. a. p.
blz. 241.
3) Vgl. WAGENAAR, t. a. p. 249.
4) Dit bezoek gaf VONDEL twee gedichten in de pen, „De bruiloft
van den Teems en Amstel t' Amsterdam" .en „De ridderschap van Amsterdam, onder Z. K. 17. Willem van Oranje," bij v. L. VIII, blz.
112 en 115.
5) Vgl. „Amsterdam", V, blz. 256.
6) VAN LENNEP (VIII , Nalezing 3) noemt als de beide lezenswaardigste pamfletten naar aanleiding van deze zaak uitgekomen „De mot
in 't Vossevel, of gemeene t' zantenspraeck, voorgevallen tusschen Koenraad Stuurrecht, Schipper,, en Hans Klopuit, Bontwerker,, Byeen gestele door I. R. In 's Graven-Ilage, Gedruct by Tan Pieterszoon,
Boekdrucker , 166o", en „Delvenaars berouw over 't bezichtigen van de
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Het medegedeelde zij voldoende om te staven , dat
wij Vos in geen geval kunnen beschuldigen van veranderlijkheid in staatkundige meening , tenzij wij hetzelfde doen met de Amsterdamsche regeering. Immers
waar deze , zooals dan ook geheel lag in de politiek
der staatsgezinde partij , aan leden van het huis van
Oranje beleefdheden bewees en het dan ook bij die beleefdheden liet , ging onze dichter mee en hielp de
bittere pil van 't weigeren van elke rnachtsbevoegdheid
door uiterlijk vertoon vergulden.
Toch was er voor hem een punt van aanraking met
het huis van Oranje , namelijk de groote verontwaardiging over den dood van Karel I en de haat tegen
Cromwell en de Engelsche republiek. Wegens de
famille-betrekking tusschen den stadhouder en den Engelschen koning , het verblijf der Engelsche prinsen
in ons land en de bemoeiingen van de Staten-Generaal ten gunste van Karel , stelde men hier groot
belang in den loop der Engelsche omwenteling en koos
partij tegen het Parlement. En werden de hoofden en
harten warm bij het vernemen van wat er voorviel gedurende den langen strijd tusschen koning en y olk ,
geen wonder , dat de dichters` uitdrukking gaven aan
't geen er in de gemoederen omging. VONDEL schreef

tal van hekeldichten over de gebeurtenissen van den
acktien Staatcywagens t i Amsterdam", dat met nog twee rijmen bij Jan
van Dui sburg te Amsterdam uitkwam. Die schimpdichten hadden den
titel: „Op de Amsterdamse vertooningen van den Grooten Poeet Tan
Vos." Zie Bijlage III.
Hoogst naief is wel puntd. 282 van Vos :
Toen Henriette, Koningin van Engelandt , t' Amsterdam met Vertooningen vereert wierdt.
„Verander uw tooneel, de Koningin is 't zat :
Of toon haar meester Pijm gekeetent op een radt.
Door zulk een spel zult gy haar wraak door d' oogen laave !
Het vlees der schelmen past tot aas van krey en raave."

'29
burgeroorlog en het onthoofden van den koning 1 ) ,
Vos gaf zijn gemoed lucht over den dood van Karel ,
wiens grafschrift aldus door hem werd opgesteld')
Bybelbladt geleezen,
„Hadt Karel Machiavel voor
Hy zou noch Koning zijn; nu leit hy hier in d' aardt.
Wie zelf niet vreezen wil moet anderen doen vreezen.
De Preeker past de Schrift: de Koning 't scherpe zwaardt."

Waarschijnlijk in 1649 schreef Vos het gedicht
„Britanje aan Euroope , Coen Koning Karel d' eerste
vermoordt", enz. 3) , waarin hij aanspoort tot wraak.
Ook in andere gedichten spreekt hij zijne meening over
de staatslieden der Engelsche republiek onbewimpeld
uit. Hevig valt hij BRADSHAW aan 4) , den voorzitter
van het gerechtshof, dat het vonnis over Karel had
gestreken , maar vooral is het op CROMWELL gemunt ,
bij wiens portret hij het volgende bijschrift maakte 5) :
„Dit is hy daar Natuur een tiger van wou teelen;
Een schrikdier, dat het wreedst der wilde dieren tart;
Maar 't is haar macht gemist; doch niet in alle deelen;
Want in een naenscheschyn schiep zy een tygershart.
Dit toont by door geweldt, door stroopen en verdelgen,
Jong lust hem niet dan gal, oudt niet dan bloedt te zwelgen."
1) Vgl. het overzicht daarvan bij DR. PENON , t. a. p. blz. 46-52.
2) Vgl. I, 724. Het opschrift is K. S. K. V. G. (Karel Stuart
Koning van Groot-Brittannie).
Vgl. I, 231-235. Nog al opmerkelijk is de overeenkomst van
eenige regels nit dit gedicht met een gedeelte van VONDEL ' S „Karel
Stuart' s gemartelde majesteit" (v. L. VI, 5). Bij VONDEL heet het:
„Die slagh
Klonck aan de Zein gelijck een Donder,
En daverde op de fiere Belt.
De Donau scheen te schuddebollen:
De blakende Ber raeckte aan 't hollen,
En Maas en Wael is heel ontstelt."
Bij Vos (vgl. blz. 233) spreekt Brittannie:
„De bijl snee Karel in de nek, om my te schenden;
Maar Vrankriyh in bet hart; den Ber in de lenden;
De :been in 't aangezicht, en Duitscliland in de buik."
4) Vgl. I, 154,
5) Vgl. I, 161.
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De Engelsche zeeoorlog 1 ) heeft zeker in zijn oordeel
over den protector geene verandering ten gunste gebracht ; wij vinden ten minste zijn naam dikwijls genoemd met all es behalve gepasten eerbied t"). Maar
beschimpt Vos Cromwell en zijn aanhang , hij heeft
daarentegen niet dan lof voor de famille der Stuarts.
Hij vervaardigde een grafschrift op Maria Stuart 3) , en
hekelde Elizabeth , omdat zij haar en Essex ter dood
liet brengen 4). Van Jacobus I heet het 5):
„Zyn groote gaaven deén Augustus roem verzwygen,"

en er zijn lofdichten van hem op den hertog van
York , later Jacobus II, en op Henry , hertog van
Gloucester 7) , den jongsten zoon van Karel I. Ook op
de beeltenis van Koning Karel II, „door Simon Lutikhuis , in Bloeimaandt 166o , to Breda geschildert",
schreef hij ecn gedicht, waarin hij juicht over zijne
verheffing tot koning , terwij1 hij tevens den boom
1) Vos maakte op dien oorlog een gedicht van langen adem „Zeekrygh tusschen de Staaten der vrye Neederlanden en het parlenzent van
Engelandt" (vgl. I, 303-332).
2) Bijv. in puntd. 61, 88, 124, 227, 557, 562, 582 , 603, 696, 716.
Dit laatste luidt als volgt:
Aan G. N. II. teen hij Cerberns schilderde.
„Gy maalt de helhondt maar wilt gy zijn hoofden maalen?
Dan moet gy Sarnarijn , Staaguf en Kromwel haalen,
Dit zijn de hoofden van de hondt voor Plutoos poort.
Zoo ziet men door een stuk de Staatzucht, Roof en Moordt."
SAMARIJN is natuurlijk Mazarin en STAAGUF Karel X Gustaaf van
Zweden. Dit puntdicht zal dus wel geschreven zijn in 1658, toen
Karel X Gustaaf zeer spoedig na den gesloten vrede weer in Denemarken viel, en terwijl er in 't vorige jaar wegens het nemen van twee
Fransche kaper3 een oorlog tusschen de republiek en Lodewijk XIV
had gedreigd. (Vgl. WAGFNAAR Vaderl. Hist. XII, 447-453) . Op
dit laatste doelt puntd. 545.
3) Vgl. I, 745.
4) Vgl. puntd. 566.
5) Vgl. puntd. 304.
6) Vgl. I, 204.
7) T. a. p.
8) Vgl. I 203.
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bezong , „die Karel de Tweede , nadat by zich een
heele nacht , om zyn vyanden te ontvluchten , in haar
holle schors verschoolen hadt , veilig in 't licht brochen).
Het is niet onmogelijk , clat ook van Vos geldt, wat
DR. PENON van VONDEL veronderstelde '2 ) , dat namelijk
de onverdraagzaamheid van Cromwell tegenover de
katholieken eenigen invloed op zijn oordeel over dien
staatsman heeft gehad. Want evenals VONDEL was
Vos katholiek. Men dient echter wel in het oog te
houden , dat de verontwaardiging over het vonnis van.
den Engelschen Koning en de haat tegen den machtigen dictator , vooral na het uitbreken van den zeeoorlog , hier te lande algetneen waren. Iedere dichtbundel uit dezen tijd levert de bewijzen , dat mannen
van de nicest uiteenloopende meening het eens waren
in hun oordeel over den Engelschen protector, en dat
oordeel onbewimpeld uitspraken. En hoe vinnig werd
Cromwell en zijne omgeving doorgestreken in de talrijke pamfletten van dien tijd.

Vos was een katholiek van den stempel van SPIEGHEL
en ROEMER VISSCHER. Veel stichtelijke poezie heeft
1) Vgl. I, 206. Dit slaat op eene gebeurtenis na den slag bij
Worcester in 1651. Karel had eenige dagen verkleed in een bosch
doorgebracht, om aan de vervolging zijner vijanden te ontkomen.
„For a better concealment, he mounted upon an oak, where he sheltered himself among the leaves and branches for twenty-four hours.
He saw several soldiers pass by. All of them were intent in search of
the king, and some expressed, in his hearing, their earnest wishes of
seizing him. This tree was afterwards denominated the Royal Oak;
and for many years was regarded by the neighbourhood with great
veneration." Op deze wijze worth de zaak vermeld door HUME , History of England from the invasion of yulius Caesar to the revolution in
1688, 1827, blz. 721. Op deze zelfde gebeurtenis zinspeelt VONDEL in
„Opgang van Karel Stuart II" (v. L. VIII, 107, vs. 85).
2) T. a. p. blz. 51, 52.
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hij niet geschreven Wij vinden enkele gedichten van
hem op geestelijken , op JOAN BANNING WUITIERS 1 ) ,
die van protestant katholiek was geworden en zich tot
priester had laten wijden 2) , op FRANCISCUS ANGELINUS 5) ,
op JUSTUS FONTEIN 4) , op JOANNIS DE BOUT „Harder
van de Lieve Vrouwe Kerk" 5). Wanneer wij deze ,
een aantal bijschriften op schilderijen , die bijbelsche
stoffen behandelden , en het gedicht „goede Vrydagh
of Christus lyden ; met eenige Byvoegsels" 6) uitzonderen , dan blijven er niet anders dan puntdichten over ,
waarin hij het terrein van den godsdienst betreedt.
Hij maakt dus wel eene uitzondering op de meeste
dichters van zijn tijd , in wier bundels het wemelt van
stichtelijke liederen en gedichten. Hij is een gemoedelijk kristen en geeft zijn dochtertje Maria de volgende les 7) :
„Men moet het heillooz' quaadt niet mijden,
Uit vrees van in de hel te lijden;
Noch goedt doen om het hemels loon:
De rechte deughdt heeft andre reeden;
Zy ziet op straf noch zaaligheeden.
Men moet, uit liefd tot Godes Zoon,
Het quaade vlien en 't goede pleege'.
Wie Christus lieft verkrijgt zijn zeege."

Nu en dan plaatst hij zich op een voor dien tijd
inderdaad onbevooroordeeld standpunt. Zoo zegt hij
in puntd. 648:
„Wie dat voor Spanje vecht en sneuvelt in den strydt,
Zeidt Room', zal zaaligh zyn. Geneef, om dit te wraaken,
Zeidt dat er niemant sterft voor zyn gezette tydt.
Zyn dit geen vonden om de blooden stout te makenr

1) Vgl. I, 287.
2) Zie over WITITIERS V. LENNEP ' S Vondel, V, 564. VONDEL ver.
vaardigde in 1647 een lijkdicht op hem (vgl. v. L. t. a. p. blz. 566).
4) Vgl. I , 252. 5) Vgl. II, 145. 6) Zie I,
3) Vgl. I, 236.
749-772. 7) Vgl. puntd. 498.
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De dogma's der verschillende gezindheden bleven
zelfs niet altijd veilig tegen zijn spot 1 ). Misschien heeft
de vrijzinnigheid op godsdienstig gebied , die in den
Muiderkring heerschte , ook op Vos eenigen invloed
geoefend. Toch bleef hij goed Katholiek en trok zich
de aanvallen , tegen zijne kerk gericht , genoeg aan om
ze barsch te beantwoorden 2). Voorts konden de Mennonieten 3) en vooral de Kwakers 4) , die in 1656 begonnen waren in Amsterdam vergaderingen te houden 5) , in zijne oogen geen goed doen.
Boven zagen wij reeds , dat Vos zich mengde in den
strijd met MAXIMILIAAN TEELING. Dit was niet de
eenigste keer,, dat hij zich uitliet over de predikanten ,
wier drijven in zijn tijd aan den magistraat veel moeite
1) Bijv. in de grafdichten (I, 735 en 736);
Zeekere Roomsgezinde.
„Hier leit hy die weleer zijn vrye wine hadt;
Maar sint dat hem de Doodt in d' armen heeft gevat ,
Verloor hy deeze wil. Nu heeft hy niet te zeggen:
Dat hy zyn wil noch hadt, hy bleef hier niet lang leggen."
Zeekere Luiteraan.
„Toen deez' de Doodt vernam heeft hy niet eens gelilt;
Hy nam 't konfessieboek van Augsburg tot zyn schildt :
Maar 't hulp niet: want de Doodt quam deur de blaaden grieven.
Nu vloekt hy Luiters boek als Luiter d' aflaatbrieven."
Zeekere Gevs.
„Hier leit hy die heel stip op 't Noodtlot plag te staan:
Al wat dat deedt, zeidt hy , is op zijn tijdt gedaan.
Wat zeidt hy nu hem 't lot zoo jong in 't graf doet storten ?
Nu klaagt hy dat hem 't lot zyn leeven quam verkorten."
Zeekere Mennonist.
„Deez' haaten 't wapentuigh; want toen de Doodt hem naakte ,
Trok hy het harnas aan dat hem d' Apteeker maakte :
Maar door dit wapen heeft de Doodt hem eer verkracht.
Nu spijt hem dat by 't zwaardt des oorlogs heeft veracht."
2) Vgl, bijv. puntd. 303, 555, 632. 3) Vgl. bijv. puntd. 373 , 230, 731.
4) Vgl. puntd. 157, 401, 525, 658. 5) Vgl. WAGENAAR, Amsterdam, VIII, 84.
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vcroorzaakte en wier onverdraagzaamheid geene afwijkende richting , geene verschillende levensbeschouwing
ongemoeid liet. Een paar puntdichten van onzen glazenmaker tegen deze gebefte heeren gericht zijn wel
der vermelding waardig. Puntd. 335 „Aan zeekere
Stadt in enz." luidt aldus :
„Uw krygsvolk kost te veel om 't kussen te behoèn.
Geef 't preekers rot de helft, zoo hebt gy 't niet van doer.
Zoo zal het graauw 't bedrijf van 't Raadthuis nimmer haaten.
Wanneer de preekstoel wil behoeft men geen soldaaten,"

en puntd. 707 , „Aan zeekere S."
„Uw Lan3t is vry, zegt gy, door dapper te verweeren.
Men vindt uw vryheidt slechts by 't graauw en preedikheeren:
Uw Raadthuis leidt noch aan een bandt van alle wee.
Waarom? omdat dit staagh moet luistren naar deez' twee."

Vos is zeer dikwijls aangevallen en heeft altijd bloot
gestaan aan de geestigheden der pasquillen-dichters en
pamfletten-schrij vers. Dc gunsteling der Amsterdamsche regeering , die door haar belast werd met het
regelen van vertooningen en het vervaardigen van opschriften voor gebouwen en schilderijen , de man , die
het waagt het volgende toe te voegen „aan alle man" I ) .
„Het Raadthuis geeft , zegt gy, all' ampten aan zyn vrinden.
Dit is geeu deugdt: maar plicht. waarom dan bits gescheldt?
Geen turk, hoe wreedt, of by zal zich aan bloedt verbinden.
Waar 't bloedt dit recht ontschiet , daar lydt Natuur geweldt,"

vond natuurlijk geene genade in de oogen der velen ,
die het met een dergelijk stelsel niet eens waren of
den gunsteling benijdden. Wij krijgen bij 't lezen van
's mans gedichten bovendien den indruk , dat hij jegens
de groote heeren nog al onderdanig was, maar buiten
dien kring een geheel anderen toon placht aan te slaan.
Geen wonder , dat zulk eene persoonlijkheid de scherpe
1 Vgl. puntd. 183.
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pennen van hekeldichters en dichtertjes in beweging
bracht. Al stoorde Vos zich niet veel aan zulke aanvallen '), enkele heeft hij toch beantwoord. Toen hij
bij • de eene of andere gelegenheid van de Amsterdamsche regeering een geschenk had gekregen , vond hij
het noodig een aanrander aldus of te slaan 2) :
„Myn zilver draagt , zegt gy, het wapen van de stadt.
Zooveel heb ik tot dank, voor weinigh rym, gehadt.
Gy wacht het zelfde merk: maar 't zal u niet behaagen.
Vraagt gy: waarom? omdat gy 't op uw rug zult draagen."

In denzelfden Moon, die echter door den aanval eenigszins gewettigd schijnt , zijn puntd. 287 en 581 geschreven. Op zekeren K. F. heeft hij de volgende
regels 5) :
„Kon Vos Latijn , zegt gy , zyn dicht zou verder vlièn.
Gy kunt het : maar men kan 't niet aan uw dichten zien."

Vos had niet den „Aart van veel Dichters" , zooals
die door hemzelven beschreven wordt 4) :
„Een Dichter is gelijk een teeder scorpioen;
Zoo hy geen laster hoort, zal hy geen hinder doen ;
Maar die hem tergen durft, helpt hem op 't felst' aan 't wreeken.
De dichtpen is gelijk een scorpioen in 't steeken ,"

want zelf was hij een alles behalve genadige criticus

5).

') Hij schrijft aan de dichteres ANNA TER HAAR (vgl. I, 298):
„Nock durft de Vos , omheint van bits' en dolle honden,
U naadren met een vaars dat Karels deugdt ontleedt.
Wie deugdt van Vorsten schrijft ontziet geen lastermonden.
De leeuw vergramt zich niet, schoon dat- hem d' ezel treedt.
Nooit wapent d' arent zich om uilen te verslinden.
Wie fier is wreekt zich aan geen laf en reedtloos beest.
De leeuwrik kan de spreeuw door zwijgen overwinnen."
2) Vgl. puntd. 58.
3) Vgl. puntd. 24. Zie over het kennen van Latijn nog puntd, 735
Aan L. van G., die Latijn leerde om een Poeet te worden. t) Vgl. puntd. 504.
5) Vgl. bijv. puntd. 148 , 291, 382 , 480, 497 , 556 , 611, 652, 686,
723 , 75o. Het eerstgenoemde versje is gericht tegen den schoolmeester
MORANT , die ook door VONDEL is gehekeld (vgl. v. L. II, 568; XII,
172 en Dr. PENON , t. a. p., blz. 7o en 71).
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Het oordeel van Vos over enkele dramatische schrijvers zullen wij later beschouwen.

JAN Vos was zonder twijfel een man van uitnemende
gaven en groot talent. Op jeugdigen leeftijd vervaardigde hij een treurspel , dat niet alleen veel bijval verwierf en geprezen werd door de toongevers onzer letterkunde , maar dat zich ook tientallen van jaren op
het tooneel heeft staande gehouden. Hij bezat een
verbazend geheugen. Mogen wij VAN BAERLE gelooven , dan kende hij verscheidene treurspelen en de
werken van HUYGENS van buiten '). Zelf vertelt hij ,
dat hij het treurspel „Aran en Titus" geheel in het
hoofd had , voordat hij het stuk opschreef 2). Hij hield
zeer veel van muziek en heeft gedichten gemaakt op
het spelen en zingen van verscheidene personen , o. a.

ook op dat van JOAN ALBERT BAN 3) , rechtsgeleerde ,
dichter,, componist en schrijver van werken over muziek , den vriend van HOOFT , HUYGENS en CARTESIUS.

Vos was zoo niet kenner dan toch voorstander en beminnaar van de schilderkunst ; daarvan getuigen de vele
bijschriften voor schilderijen , zijn gedicht „Zeege der
Schilderkunst" en zijn omgang met schilders , voornamelijk met GOVERT FLINK 4 ). Maar hij had eene
1) Vgl. E.pistolae, pag. 858.
2) Vgl. puntd. 534:
„Al wat een ander dicht begint by voort to schryven.
Mijn Titus was gedicht en quam noch niet op 't bladt;
Hy moest drie maanden in mijn hooft verburgen blyven:
Toen raakt' by, door de pen, eerst uit mijn herssenvat," enz.
3) Vgl. het lijkdicht I, 719. BAN stierf in 1644. Ook VONDEL had
hem bezongen (vgl, v. L. II, 16o). Zie over BAN het artikel in
Bouzusteenen, 2de jaarboek voor _Aroord-Nea'erlands inuziek-geschiea'enis,

1872-1874, blz. 77-88, waar behalve levensbijzonderheden ook de
lijst zijner werken wordt opgegeven.
4) Vgl. I, 163, 186, 524, 72o.
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slechte opvoeding gehad en is als jong mensch al spoedig over het paard getild , zoodat het weinige , dat
hij had geleerd , wel niet aanzienlijk zal zijn vermeerderd.
Door een en ander was zijn blik alles behalve ruim ; hij
was en bleef de Amsterdammer, die uitgenomen zijne
geboortestad niets van de wereld had gezien ; het
Hollandsch was de eenige taal , die hij kende ; de letterkunde van andere , ook van de oude volken , bleef
hem geheel vreemd , ja , hij had er zelfs eenige minachting voor. Door dit alles is hij niet geworden , wat hij
had kunnen zijn, een dichter,, wiens werken nu en dan
ook door het nageslacht nog eons worden opgeslagen ,
maar is hij door den aard van zijn talent voortgedreven in de richting van het effect-bejag. Juist hierdoor
evenwel heeft hij op ons tooneel een grooten invloed
uitgeoefend , en is de man geweest , die een geheel
nieuwe richting heeft aangegeven. En daarom is hij
nog voor ons , wat hij bij zijn leven was , cen man
van beteekenis.

Volgens zijne eigene mededeelingen is zijn portret
„geschildert" door KAAREL Z JARDI JN , of DU JARDIN
en „geteekent" door JAN LIEVENSEN 1 ), Eene gravure
naar het portret door DU JARDIN versiert de beide volledige uitgaven zijner gedichten , terwijl een geteekend
portret , dat zich op het prentenkabinet van het Trippenhuis bevindt , waarschijnlijk de oorspronkelijke teekening van LIEVENSEN is.

Vos overleed in Juli 1667 en word den I I den van
die maand in de Nieuwe Kerk begraven 2). Het schijnt
1) Vgl. I, 785.
2) Blijkens de medeelingen van den heer A. D.

DE VRIES

Az. in
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dat op zijn verzoek verscheidene kunstbroeders hem
naar de laatste rustplaats brachten ; ten minste de aanhef van een vers ') , „ Uitvaart van. den vermaar den
Dickler Yan Vos, , den XI van Hooimaandt MD CLX VII",
is aldus :
„O Dichters, die het lijk eens Dichters, groot van waarde,
Der Zanggodinnen roem, nu hebt bestelt ter aarde,
Besloten in zoo nauw een plaats als hem 't gerucht
Doet zweeven in een ruime en ongemeeten lucht ,
't Mishaage u niet, nu gy uw plicht, op zijn begeeien ,
Tot hiertoe hebt betracht, dat sick komt herwaards keeren
Mijn droeve Zanglust , om den haaren te voldoen."

den Spectator van 50 Mei 1879, blz. 552 is in het begravenisboek der
Nieuwe Kerk aangeteekend :
op 11 Juli 1667
Tan Vos inn glaseinaher in de Kalverstraat bij het pant . . . f 8—,-- ,
terwiji volgens het grafboek zijn graf gemerkt is D. 70.
1) Dit gedicht is te vinden in dl. II vOOr de „Medea".
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HOOFDSTUK II.

DE „ARAN EN TITUS, OF WRAAK EN WEERWRAAK".

Den 30sten September 1641 werd dit treurspel in den
Amsterdamschen Schouwburg voor het eerst opgevoerd.
Het maakte een verbazenden opgang bij geletterd en
ongeletterd. leder moest het gaan zien , het stuk ,
dat , blijkbaar zonder den naam des schrijvers aangekondigd , door sommigen aan VONDEL werd toegeschreven 1 ). Professor VAN BAERLE ging het niet een
maar zeven keeren kort achtereen zien en getuigde ,
dat de geheele oudheid geen „treuriger treurspel" kon
aanwijzen 2). Ja , „bedwelmt en overstoipt van geest"
1) 0. a. door eene dochter van VAN BAERLE, die de eerste opvoering
bijwoonde en opgewonden te huis kwam. Toen haar vader een paar
dagen daarna, VONDEL op straat ontmoette en vroeg , of hij de maker
van het treurspel was , antwoordde de dichter ietwat geraakt: „Ik heb
het niet gemaakt, een Glazemaker heeft het gemaakt." Vgl. „Zedig en
Dicht-lievend onderzoek op Aran en Titus, of wraak en weerwraak,
treurspel; Berymt door Tan Vos. Aan den Heer N. N. Te Amsterdam, By 7oannes Oosterwyk, enz. 1718," blz. 5. De schrijver dezer
verhandeling , die zich L. R. teekent, zegt dit verhaal uit den mond
van de dochter zelve van BARLAEUS te hebben vernomen. Wij kunnen
ons de verontwaardiging van VONDEL voorstellen, toen een stuk van
zoo geheel anderen aard dan zijne tragedies aan hem werd toegeschreven.
2) Hij schrijft den isden Dec. aan Huygens : „Diviniore oestro hic
vitriarius noster , homo illiteratus, tragoediam scripsit , fictilicet argumenti. Recitata est saepius, nec adhuc saturari auditor potest. Ego
audivi septies, praeter morem meum , qui istis actubus non nisi semel

40
als hij was over het treurspel , vervaardigde hij er een
gedicht op , dat aldus aanvangt :
„Siet hier de kunst op 't hoogsht, de Schouburgh op zijn top,
Het treurspel op zijn wreedst , de wraeklust vol van krop ;
Noyt daverd het aeloud tooneel met sneer gespooks ,
Noyt sach men by de Griek meer bloedgespat noch rooks ,"

en eindigt op de volgende wijze :
„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 gantsche rey van Helicon verrast.
Die noyt gezeten heeft aan Grieks of Roomsche disch
Wijst nu de wereld aan, wat dat een Treurspel is.
ATHENEN las het Spel, en sprak: ik schrijf niet meer,
Die ons door glas verlicht, verduystert al ons eer").

Ook anderen maakten eerdichten op het nieuwe
treurspel , bijv. JACOB VAN DER BURGH 2) , de vriend
van HOOFT en HUYGENS. Laatstgenoemde , die door
al het vleiende , dat BARLAEUS over . het stuk had geschreven , zeer nieuwsgierig was geworden 3) , vervaaraures commodo. Audivit , me hortante , Hoofdius , et stupuit. Audivit
van der Burchius , et haesit attonitus. Audivit Vondelius , et portentosi
ingenii virum dixit. Verbis loquitur quibus Zulechemus , Dominus Satrapa, Vondeliusque loquuntur , et scribunt. Sententiae graves sunt
en densae et plane Trpbc OtOvus-ov (ad rem). Nullam habet tota antiquitas
Tragoediam magis tragicam. Et forte ob hoc unum frontem corruget
rigido censori, quod nimis tragica sit. Interim duas Tragoediae partes
mirifice explet , .rb .i,atzbv (mores) et Tb Traanztzb y (afectus). Totam tragoediam , prout recitata est , memoria circumtulit per semestre, postea
dictavit. Tragoedias nostratium, etiam scripta tua omnia ad unguem
callet et recitat. Digna est, quam vel audias coram , vel legas , est enim
sub proelo. Ubi huc veneris, pulsabit in tui gratiam orchestram Andronicus , praecipuum Tragoediae drama. Ego versiculos aliquot Belgicos illi scripsi, ut quid de authore et opere sentiam, publice testarer."
Vgl. Eftistolae, p. 858, aangehaald bij JONCKBLOET, t. a. p., blz. 165.
1) Dit gedicht is geplaatst in de uitgaven van den „Aran".
2) Eveneens in de uitgaven van den „Aran",
3) Hij schrijft den z8den Dec. aan HOOFT (vgl. HOOFT'S Brieven,
IV , blz. 45): „De He Barlaeus heeft my schriftelijck ontsteken met
eenen grooten lust tot het spel by den seldsaemen glasmaeker op het
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digde , toen hij er kennis mede had gemaakt , een vers
op den glazenmaker 1 ). VONDEL , Wien Vos het treurspel voor de opvoering had voorgelezen en die er eenige
verbeteringen in had gemaakt ") , prees volgens de getuigenis van BARLAEUS den jeugdigen dichter.
Door al deze lofspraken van de kenners en door den
opgang, dien het treurspel ook bij het groote publiek
maakte , was de naam . van Vos al spoedig op aller
lippen. Van dezen tijd dateert dan ook zijn omgang
met de leden van den Muiderkring en zijne verhouding
tot die vele Amsterdamsche regeeringsfamilles , wier
leden zoo dikwijls in klinkende verzen door hem zijn
bezongen.

Den inhoud van den „Aran en Titus" mag ik bekend veronderstellen , zoodat het onnoodig is , hem hier
in 't kort mee to deelen. De vraag is , hoe Vos aan
het onderwerp van zijn stuk is gekomen. In 't begin
der 18 de eeuw word door soinmigen beweerd , dat de
Tooneel gebracht. Ik verneem geern dat het onder de persse is en sal
naer d' uytkomste verlanghen. Quanta in occult() ingenia latent! ende
die die hersenen boeckvast gemaeckt hadde , wat hadd' hy er niet uytgehaelt ? Roemer soude op desen man wel gepast hebben tghenc hy
van zich selven seide : Als men immers moet rasen , Ist beter in 't papier als in de glasen."
') Op blz. 6 aangehaald.
2) Vgl. HOOGSTRATEN ' s „Leven van Antonides van der Goes", voor
diens gedichten: „zoodat hy (Vondel), afkeerig van alle buitensporigheden , Jan Vos, die hem zyn Aran en Titus vertoonde , aenstonts berispte , omdat hy den aenvang zyns 'Treurspels zoo afzichtig gemaekt
had met deze harde en barsse uitdrukkingen :
Wie zal den Adelaar zyn taeje wieken korten ,
Nu Titus strydbre byl den Gotschen Leeu doet storten
Voor 't heiligh Kapitool ?
„Wat harde zinuiting is dit ? zeide d' oude Vader , zet er duiken en
fnuiken voor." Zoo staet 'er ook nu. Maar het Spel is 'er niet mede
verholpen."
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„Aran en Titus" een Engelsch stuk was , door ande-

ren , dat onze dichter het aan het Italiaansch had ontleend BILDERDIJK was de eerste , die op de overeenkomst wees van den „Aran en Titus" met den.
Titus Andronicus" van SHAKESPEARE en in een uitvoerig opstel beide stukken vergeleek 2). Die overeenkomst is zeer treffend. Niet alleen komen de namen
van verscheidene personen in beide tragedies overeen 3),
1) Vgl. „Zedig en Dicht-lievend Onderzoek" , blz. 4. Uit diezelfde
verhandeling blijkt, dat velen in dien tijd het er voor hielden , dat VAN
BAERLE de vervaardiger van het treurspel was. Die velen hadden waarlijk geen hoog denkbeeld van de bescheidenheid van den professor , die
immers het stuk zoo uitbundig had geprezen.
2) Vgl. „Bijdragen tot de tooneelpoezy" 1823 , blz. 13-9o. Juist op
dienzelfden tijd maakte WILLEM DE CLERCQ in zijne bekende verhandeling over den invloed der vreemde letterkunde op de onze die opmerking , vgl. den 2den druk, 1826 , blz. 223 , noot.
3) Hier volgt de personenlijst van beide :
bij Vos
bij SHAKESPEARE
SATURNINUS, son of the late Em- SATURNINUS, Kaizer van Roomen.
peror of Rome , and afterwards
declared Emperor himself.
MARCUS ANDRONICUS , Tribune of MARCUS AN DRONIKUS , broeder van
Titus Andronikus.
the People; and Brother to Titus.
TITUS ANDRONICUS , a noble Ro- TITUS ANDRONIKUS, Veldtheer der
Romeinen.
man, General against the Goths.
Lucius, oudste zoos van Titus
Lucius
Andronikus.
Sons to Titus AndroQuintus
Pollander
Martius
nicus .
Zonen van Titus
Melanus
Mutius
Andron.
Klaudillus
Gradamard
Young Lucius, a Boy, Son to Lucius. Askanius , 't zoontje van Lucius
Andron.
Rozelyna, Dochter van Titus Andron.
Lavinia , Daughter to Titus Andron
BASS IANUS , Brother to Saturtinus ; BASSIANUS , Kaizers broeder en
Vryer van Rozelyna.
in love with Lavinia .
THAMERA , Koningin van Gotland,
TAMORA, Queen of the Goths.
Kaizers bruid en Arans boel.
CHIRON
DEMETRIUS t Sons to Tarnora.

Alarbus

QUIRO
DEMETRIUS

Zonen van Thamera,
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maar ook de verwikkeling is, enkele omstandigheden van
weinig gewicht buiten rekening gelaten , geheel hetzelfde. Dat alles hier in 't breede uit te meten , schijnt
mij na de uitvoerige behandeling van dit onderwerp
door BILDERDIJK overbodig. Liever bespreek ik de
vraag , hoe die overeenkomst te verklaren is.

Het is bekend , dat sommige Hollandsche tooneelstukken uit de 17de eeuw in meerdere of mindere mate
overeenkomen met werken van SHAKESPEARE en zijne
tijdgenooten , en men heeft daarom in de laatste 25
jaren beproefd die overeenkomst te verklaren. Het is
noodig om bij het bespreken van den „Aran en Titus"
en den „Titus Andronicus" met een enkel woord te
wijzen op de uitkomsten van dit onderzoek , al durf ik
op volledigheid volstrekt geene aanspraak te maken , daar
het vraagstuk meerendeels is behandeld in tijdschriftartikelen , die zoo licht aan de aandacht kunnen ontsnappen.
Tot de tooneelstukken dan , die benevens den „Aran
en Titus" hetzij door hunne verwikkeling , hetzij door
het karakter van den hoofdpersoon ons aan werken van
SHAKESPEARE herinneren , behooren de „Romeo en 7uliette" van J. STRUYS , voor het eerst opgevoerd in
1634 , BRANDT's „ Veinzende Torquatus", die ons den
AARON , a Moor , beloved by

ARAN, een Moor, Veldheer der

Tamora.
Aemilius , a noble Roman.
Publius , son to Marcus the Tribune.
A Nurse and a Black Child.
A Captain , Tribune, Messenger ,
and Clown; Romans , Kinsmen
of Titus , Senators , Tribunes ,
Officers , Soldiers and Attendants.

Gotten.
Leeuwemond, Wichelaar.
Quintus , Staatjongen van Aran.
Tacitus , Bode.
Roomsche Burgers , Tempeliers ,
Gotten, Roomsche Joffren , Andro nizenze Joffren.
Zwijgende : Roomsche Raden 9
Roomsche Rechters , vier Kornellen , Philippus , Kamillus.
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„Hamlet” voor den geest roept en in 1644 op het
tooneel is gebracht en STARTER ' S „ Timbre de Cardone",
dat aan „Much ado about Nothing" doet denken. De
vraag , hoe de bovengenoemde Hollandsche dichters
tooneelspelen hebben kunnen schrijven , die overeenkomst opleveren met werken van SHAKESPEARE en nog
wel in een tijd , dat men hier te lande slechts bij uitzondering Engelsch verstond , schijnt te zijn opgelost
door Mr. DE WITTE vAN LITTERS. Volgens hem hebben de Hollanders niet geput uit de werken van den
Engelschman , wiens naam hier in dien tijd geheel onbekend schijnt te zijn geweest , maar uit de verzameling van Italiaansche novellen , waaraan SHAKESPEARE
misschien ook zijne stof ontleende. Niet later dan
1618 — de uitgaven prijken met een lofdicht van BREDER00 , die in dat jam; stierf — verscheen eene Holla ndsche vertaling van zulk eene verzameling van
Italiaansche novellen , die de stof leverden voor de
bovengenoemde stukken van STRUYS , BRANDT en

Immers zij gelijken veel meer op de novellen , dan op SHAKESPEARE ' S werken , waarvan zij zoowel in andere opzichten als ook in beloop en samenstel
zeer verschillen , terwijl op sommige plaatsen de tekst
der novellen eenvoudig berijmd is 1).
Maar al is nu de oorsprong van deze stukken , waa rover een langdurige strijd is gevoerd , op die wijze
verklaard , toch schijnen sommige werken van SHAKESPEARE hier bekend te zijn geweest. Er is veel voor
te zeggen , dat de „Roode en Witte Roos of Lankaster
STARTER.

1)

Vgl. over deze drie stukken het artikel van DE WITTE VAN CITin den „Nederlana'schen Spectator" van 1873 , blz. 140 –143.
Vooral de overeenkomst tusschen het treurspel van STRUYS en de novelle „ Van twee g-elieven, van de welcke d' eene sterf van vergift , ende
d' ander van droefheyt" is treffend. Zie over deze stukken nog een
artikel van denzelfden in de „Algemeene Konst- en Letterbode" van
1856 , blz. 213.
TERS

en York , blye. indent Treurspel" door LAMBERT VAN
DEN BOSCH eene bewerking is van SHAKESPEARE'S
" ' ). Zoo herinnert ons GRAMBERGEN ' S
hd III"'
, Ricar
11 Piramus en Thisbe of de bedrooge Hartog van Pierlepon" aan de bekende episode uit den „MidsummerNight's Dream"). Ook andere stukken zijn , zij het
dan niet aan SHAKESPEARE , dan toch aan het Engelsch
ontleend. D. K ALBERGEN gaf een vertaling van JOHN
MASON ' S „Muleasses the Turke", getiteld „Muliassus
de Turk" 3) , ADRIAAN VAN DEN BERGH bewerkte
KYD's „ Tragedy of Hieronymo" of „the Spanish Tragedy" 4) , die onder den titel van „Yeronimo Marschalck
van Spanje" in 1638 werd opgevoerd , GYSBERT DE
SILLE vertaalde MARLOWE ' s „Yew of Maltha" als
„Yoodt van Maltha, of to Wraeck door ilfoordt" 5).
ISAAC Vos bewerkte de „Singhende Klucht van Pekelharingh in de kist" naar „the Humours of Simpkin"
en BAREND FONTEYN „Mr. Sullemans soete Vriagi"
naar „the Black Man" 6). LAMBERT VAN DEN BOSCH
'

1) Vgl. de opstellen van den heer A. C. LOFFELT in den „Nederl.
Spectator" van 1868 , blz. 139 sqq. , 148 sqq. en 162 sqq. Het stuk
werd in 1651 voor het eerst gespeeld. Tegenover de gissing van den
heer LOFFELT, dat Vos misschien den schrijver zou hebben tegengewerkt , meen ik hier to moeten vermeiden, dat deze integendeel twee
aanprijzende versjes op het stuk heeft vervaardigd , ni. puntd. 160
en 540.
2) Vgl. Mr. DE WITTE VAN CITTERS in de „Algemeene Konst- en
Letterbode" van 1856J blz. 42, 43. De „Pierlepon" werd in 165o
opgevoerd.
3) Vgl. A. C. LOFFELT in den Spectator van 1868 , blz. 31. Reeds
W. DE CLERCQ, t. a. p. blz. 223, wees op die overeenkomst. Het
stuk werd in 1652 gespeeld.
4) Vgl. ALBERT COHN , Shakespeare in Germany in the sixteenth
and seventeenth centuries: an account of English actors in Germany and
the Netherlands and the plays performed by them during the same
period, 1865, blz. CXVII. Het stuk werd in 1638 opgevoerd,
5) Vgl. COHN , t. a. p. biz. CXVIII. 6) Vgl. over deze beide Ouchten A. C. LOFFELT in den Spectator van 187o, blz. 290-293. Beide
kluchten zijn zeer dikwijls op ons tooneel gespeeld.
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vertaalde uit het Engelsch een komisch zinnespel ,
waarvan de titel is „Lingua , ofte strijd tnsschen de
Tong , en de Vhf Zinnen , om de Heerschappij" , dat
in 1648 op den Schouwburg werd gespeeld )) , en RoDENBURG's „ Wraeckgierigers treur-spel" is waarschijnlijk eene bewerking van CYRIL TOURNEUR ' s „Revenger's

Tragedy" 2).
Blijkt er dus voldoende uit deze korte opsomming ,
dat het Engelsche tooneel der 1 7 de eeuw eenigen invlocd heeft geoefend op het onze , zoodat er zelfs geheele stukken in min of meer veranderden vorm op
vreemden bodem werden overgeplant , het blijft de
vraag, hoe Vos , die geen Engelsch verstond een treurspel van SHAKESPEARE heeft kunnen navolgen. Prof.
MOLTZER onderstelt , dat Vos den „ Titus Andronicus"
door Engelsche tooneelisten heeft zien opvoeren en
naar het model der door die comedianten geheel veranderde tragedie van SHAKESPEARE zijn „Aran" heeft
gedicht 3 ). Om over de waarschijnlijkheid dier gissing
C. LOFFELT in den Gids van 1874, III, blz. 'or.
2) Vgl. JoNcKBLoET , t. a. p. II, blz. 37, die deze mededeeling dankt
aan den heer LOFFELT.
Verscheidene titels van Engelsche stukken kwamen mij bovendien in
't geheugen terug, bij de lezing der lijst van vertoonde stukken, door
WYBRANDS opgemaakt. Hoewel ik die stukken niet heb kunnen vergelijken, wil ik er hier toch even op wijzen Naast MARLOWE ' S „Tamburlaine the Great' vind en wij „Den grooten 7'amerlan , met de doodt
van Bajazet turksch Keizer" , door SERWOUTERS. Naast HEYWOOD'S
„Rafe of Lucrece" staat een stuk van NEUYE „De gewroke Lucretia ,
of Romen in vrijheit" Waarschijnlijk zal Dr. BAREND FONTEYN'S
„Fortunatus beurs en wenschhoedt' wel in verband staan met DEKKER'S
„Fortunatus , or the wishing cap" . Zoo herinuert ook de titel van het
Haandsche stuk „Iemant en Niemant" aan het Engelsche „Somebody
and Nobody". Een vertaald stuk zal wel zijn HENDRIK MOOR ' S Engel-

1) Vgl. A.

sche Tragedie: Ghenzaeckten Geck , Gespeelt op de Oude Kamer , In.

Liefd' Bloeyende. Op 't Spreeckwoordt , Men graef een ander wel somtijdt , Een Put, daar selfs men inne glijdt , t' Amstelredam. Voor Dirck
Cornelisz Houthaeck ," enz. Anno 1631. Een Engelschen titel, die met dezen
overeenkomt , heb ik niet kunnen vinden.
3) Vgl. „Shaksperei s invloed op het Nederlandsch tooneel der zeventiena' e
eeuw" blz. 39.
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een oordeel te kunnen vellen , is het noodig een en
ander te zeggen over die Engelsche tooneelspelers in
ons land.
In 't begin der 15 de eeuw,, toen in de meeste landen
van Europa slechts lief hebbers de planken betraden ,
maakten in Engeland de tooneelisten reeds een afzonderlijken stand uit. Zij trokken van de eene plaats
naar de andere en gaven voorstellingen , waaraan door
acrobaten en muziekanten luister werd bijgezet. Dergelijke troepen , die somtijds wel aan het hof of aan
edellieden waren verbonden , staken , toen het onder de
regeering van Elizabeth voor den Duitschen en Hollandschen adel in zeker opzicht mode was geworden ,
om eene reis naar Engeland te doen , en dientengevolge
de kunst der Engelsche tooneelspelers ook in het buitenland eenige vermaardheid had verkregen , nu en dan
over naar het vasteland om daar hun geluk te beproeven. Geen wonder , dat Nederland voor die reizen het
eerst aan de beurt lag. Wij vinden hier te lande
reeds een troep Engelsche tooneelisten in 1585 , ten
tijde van Leicester's verblijf '). In 1586 trekt een
troep door Zeeland, Holland en Friesland naar Duitschland 2) , die o. a. te Leiden speelde 3) . In 1597 zijn er
Engelsche comedianten te Utrecht 4). Gewoonlijk was
Duitschland het doel van de reis dier zwervende troepen , en , daar nu de tocht derwaarts meestal door Nederland plaats had, is het zeer waarschijnlijk , dat zij
1) Vgl. COHN, t. a. p. blz. XXII.
2) Vgl. Mr. L. PH. VAN DEN BERGH , 's Gravenhaagsche Bijzonderheden , I, 1857, blz. 41 en COHN, biz. XXVII en XXIX.
3) Vgl. COHN, blz. XXXI.
4) Vgl. „De Staads-Kanieraars-Rekeningen, dienstbaar gemaakt aan
de Geschiedenis" in DODT' S Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen inzonderheid van Utrecht , III, blz. 271, aangehaald bij
CoHN, blz. LIX.
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in de meeste Hollandsche steden , die zij doortrokken ,
voorstellingen gaven. Vooral in het begin der I7de
eeuw nam hun aantal zeer toe ; want toen na SHAKESPEARE
en zijne tijdgenooten er meer schouwburgen waren opgericht , en dus het aantal der acteurs zeer was vermeerderd , werd het aanbod spoedig grooter dan de vraag.
Dit had ten gevolge, dat eerst de provincies van Engeland
werden afgereisd en daarna ook het vasteland zijn beurt
krecg. Aangemoedigd door de bescherming van vele
Duitsche vorsten , stroomden de tooneelspelers naar
Duitschland en gaven voorstellingen zelfs in de meest
afgelegene steden van dat rijk , bijv. in Konigsberg 1).
Wij vinden nu , en dat kan niet bevreemden , zulke troepen ook zeer dikwijls in ons land. Zoo waren er in
1601 Engelsche comedianten in Amsterdam 2) , in 1604
reisde er een troep in Holland 3) , in Januari 1605 was
er een te Leiden 4) , die in Mei van datzelfde jaar in
den Haag voorstellingen gaf, waartoe de stadhouder en
de magistraat verlof hadden gegeven 5). In 't begin van
Juni 1606 speelde er weer een troep in den Haag gedurende eenige dagen en eveneens in April 1607 6) ; in
dien tusschentijd bezochten zij andere plaatsen van ons
land , o. a. Leiden 7). In 1608 zijn er Engelsche tooneelisten te Leiden 8) , in 't laatst van September en in
't begin van October 1610 in den Haag, waar zij mogen spelen , als zij 20 pond aan de armen geven 9). In
1 ) Vgl. COHN, blz. LXXXIV. 2) Vgl. COHN, blz. LXXVI.
3 ) Vgl. CoHN , blz. LXXVII. 4 ) Vgl. COHN, blz. LXXVIII.
5) Vgl. Extract nit het Register der Resolution van den Hove van
Holland, van den 2den October 1602 tot den 28 Maart '608", aangehaald bij COHN , blz. LXXIX 6) Vgl. Register van de Resolution
van den Hove van Holland, aangehaald bij COHN , blz. LXXXI.
7 ) Vgl. de Navorscher , 1853 , Bijblad , blz. XLI. 8) Vgl. COHN ,
blz. LXXXIII. 9) Vgl. Extract nit het Register van den Hove van
_Holland van den 17e April i6o8 tot den ioe Mei 1617, aangehaald bij
COHN , blz. LXXXIV.
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October 1612 wordt aan een troep toegestaan gedurende 14 dagen in den Haag te spelen 1 ) , in 1614 is
er een te Leiden 2) , in April 1629 wordt aan Engelsche acteurs vergunning verleend tot het geven van
voorstellingen in den Haag , op voorwaarde , dat zij
30 gulden betalen aan het weeshuis ; die vergunning
wordt den 23sten Mei en nog eens den 24 sten December
van dat jaar hernieuwd , terwijl hun tevens de kaatsbaan in de tegenwoordige Hoflaan tot gebruik wordt
toegewezen 3).
Er verloopen nu verscheidene jaren , voordat wij
hen weer ontmoeten ; de dertigjarige oorlog woedde
over geheel Duitschland en de kunsten des vredes
waren op den achtergrond gedrongen. Ook in ons
land , waar zij waarschijnlijk meestal slechts doortrokken , vinden wij geene melding van hen gemaakt voor
het jaar 1644 , toen van November tot Februari van
het volgende jaar een troep zich in den Haag ophield 4) , terwijl er in 1656 een in Dordrecht was 5).
Ik geloof, dat men wel zal doen , zich geen al
te hoog denkbeeld te vormen van de voorstellingen
dier tooneelisten. De kunst moge in Engeland hoog
hebben gestaan , het is niet waarschijnlijk , dat men
hier te lande en in Duitschland het beste te zien kreeg ,
dat zij kon geven. Wel kunnen nu en dan vrij goede
troepen ons land hebben bezocht , maar over 't algemeen was dat toch zeker niet het geval. En hoe
hebben zij het publiek kunnen lokken , dat van de
taal , waarin de stukken gespeeld werden , niets verstond ? Wel is het aannemelijk , dat de troepen , die
lang in ons land en in Duitschland hadden gereisd ,
1) Vgl. „Register" enz., aangehaald bij COHN, blz. LXXXIX.
2) Vgl. COHN, blz. XC.
3) Vgl. VAN DEN BERGH, t. a. p. blz. 21 en COHN , blz. XCVIII.
4) Vgl. VAN DEN BERGH , biz, 21 , 22 en COHN, blz. XCIX.
5) Vgl. COHN , blz. CIII.
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vele niet-Engelsche woorden en uitdrukkingen zullen
hebben gebruikt , en dat zelfs allengs Hollanders en
Duitschers met de Engelschen als spelers zijn opgetreden , maar het hoofdbestanddeel van de taal bleef
toch immers het Engelsch. Dit blijkt o. a. hieruit ,
dat de Engelsche tooneelisten , die in 1659 te Dresden
waren , van de stukken , die zij opvoerden Duitsche
vertalingen moesten leveren '). Een vreemden indruk
moet zulk een stuk hebben gemaakt , dat in twee of
drie talen werd opgevoerd , terwij1 de clown waarschijnlijk sommige zaken vertaalde en verklaarde
Dat met zulke gegevens de comedianten meer het oog
dan *het oor moesten trachten te boeien , ligt voor de
hand. Vandaar,, dat er veel werd gedanst en vele
kunsten werden vertoond 5). Vandaar , dat voornamelijk
zulke stukken werden opgevoerd , die door veel actie
den toeschouwer ten minste eenigszins op de hoogte
konden brengen van de verwikkeling. Van daar ook ,
dat de tooneelspelers nog meer handeling in de stukken
aanbrachten dan de schrijver zelf. Waarschijnlijk
waren dus de tragedies en comedies , door die Engelsche tooneelisten opgevoerd , zees verminkt en ver verwijderd van de origineelen. Vos nu zou met een
') Vgl. COHN , t. a. p. blz. CXXXV. 2) Vgl. COHN , t. a. p.
5) Dit blijkt uit de woorden van Reynier in BREDEROO ' S „MOOrtje",
die van hen aldus spreekt , terwijl hij ze tegenover de rederijkers
plaatst (vgl. de uitgave van A. C. OUDEMANS , SR. , vs. 1570 sqq.):
„Warent de Engelsche of andere uytlandtsche ,
Die men hoort singhen en so lustig siet dantse
Dat sy suysebollen en draeyen als een tol,
Sy spreeckent uyt haar geest, dees leerent uyt een rol."
Vreemd is het, dat er door de tijdgenooten zoo weinig melding
wordt gemaakt van hunne opvoeringen. 13eholve in het „Moortje"
spreekt BREDEROO nog van hen in zijn „Geest Lust", aangehaald bij
G. VAN HASSELT, Over de eerste vaderlandsche klugtspelen, 178o,
blz. 108. Hij noemt hen daar „vreemde Landtloopers" en vraagt ,
„wat deugdelyke Zedigheid" men ooit bij hen heeft bespeurd.
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Andronicus" kennis hebben gemaakt , zooals
Engelsche comedianten het stuk opvoerden , en daarna
aan 't werk zijn getogen om er eene Hollandsche bewerking van te geven : dit is de gissing van PROF.
MOLTZER ').

Voor die gissing valt veel te zeggen. Het staat vast ,
dat de „ Titus Andronicus" door Engelsche acteurs op
het vasteland werd opgevoerd; de tragedie komt nl.
voor op het repertoire van een Engelschen troep , die
in 1626 aan het hof in Dresden voorstellingen gaf2).
1) T. a. p. Ook COHN vermoedt iets dergelijks, vgl. „the Athenaeum" van 4 Jan. 1851, blz. 22, terwijl hij bovendien andere stukken
opgeeft , waarin de naam Andronicus voorkomt , nl. in een in 't Hollandsch vertaald stuk van L ' AMPISTRON, een „Andronicus" van B. VAN
BERGHS (zeker BARTEL VAN BERGH, die in 1654 „Ajax en Ulysses"
uitgaf), en „Andronicus van Swan", een stuk , dat in het West-Vlaanische dialect is geschreven. Daar ik die aflevering van „the Athenaeum",
mij door den heer LOFFELT bezorgd, waarvoor ik hem mijn vriendelijken
dank betuig , eerst onder het afdrukken heb kunnen inzien, was het
mij niet mogelijk om na te gaan, in hoeverre de bovengenoemde treurspelen met den „Titus Andronicus" en met den „Aran en Titus" in
verband staan. Nog al vreemd klinkt COHN ' S mededeeling, t. a. p. ,
dat de „Aran en Titus" „has not even yet wholly disappeared from
the Dutch stage."
2) Vgl. COHN, blz. CXV, CXVI en RUDOLPH GENEE, Geschichte
der Shakespeare' schen Dramen in Deutschland, 187o, blz. 166 , 167.
Er komt ook eene Duitsche bewerking van den „Titus Andronicus"
voor in de „Englische Comedien und Tragedien", eene verzameling van
treur- en blijspelen, die waarschijnlijk na het bijwonen van opvoeringen
door Engelsche tooneelisten uit het geheugen in het Duitsch werden
opgeschreven. Die verzameling, waarvan de volledige titel te vinden
is bij COHN, blz. CVII en GENEE blz. 34, zag in 1620 het licht; in
1624 verscheen een andere druk (vgl. COHN, blz. CIX). De titel van
ons stuk luidt : „Eine sehr kkigliche Tragoedia von Tito Andronico
und der ho fertigen Kayserin , darinnen denckwfirdige actiones zubefinden". COHN heeft het in zijn werk afgedrukt (vgl. blz. 156-235)
ik zal er in de bijlagen een fragment van meedeelen. Als een bewijs , hoe primitief deze Duitsche navolging is, laat ik hier de
„Biihnenweisung" van de Iste Acte volgen : „Jetzt kompt herauss
Vespasianus und hat die Romische Krone in der Hand. Titus Andronicus hat ein Lorbeer krantz auff seinem Haupte , auch kOmpt der
Keyser, aber damalen war er noch nicht Romischer Keyser. Auch die
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Door aan te nemen , dat Vos op bovengenoemde wijze
het Engelsche stuk heeft leeren kennen , worden de
afwijkingen in zijn stuk van het origineel , dat onder
de werken van SHAKESPEARE is opgenomen , verklaard ,
terwijl tevens wordt opgehelderd , dat de Hollander
zoo weinig zijn voordeel heeft gedaan met de taal en
de inkleeding van den Engelschman. Dat er van de
zoo even genoemde jaren , waarin Engelsche acteurs in
ons land voorstellingen gaven , geen is, waarin Vos hen
kan hebben zien spelen — er is nl. eene leemte van
1629-1644 — is zeker geen bezwaar , want wij molten
veilig aannemen , dat zij zich dikwijls in ons land hebben opgehouden , zonder dat er van hun verblijf bewijzen door rekeningen of jets dergelijks in 66n of
ander archief aanwezig zijn.
Vos zal dus den „ Titus Andronicus" door Engelsche
tooneelisten hebben zien opvoeren en, aangevuurd door
den indruk , dien het aan handeling rijke stuk op zijn
gemoed maakte , aan het werk zijn getogen , om er eene
Hollandsche bewerking van te geven. Of hij geheel
uit het hoofd de Engelsche tragedie heeft nagewerkt ,
dan wel is geholpen door eene vertaling van het stuk ,
zooals dat veranderd en verminkt te vinden was in het
geschreven exemplaar van een of anderen Engelschen
troep , is moeilijk uit te maken. Waarschijnlijk werden
Engelsche stuk ken nu en dan vertaald om daarna door
een ander te worden berijmd , zoodat er dan hetzelfde
mede plaats had als bij v. met den „Schijnheili gh" van
HOOFT , waarvan wij de poetische bewerking ten on.rechte in de werken van BREDEROO zien opgenomen.
Heeft Vos zulk eene Hollandsche proza-bewerking van
Konigin aufs Morenlandt, welche schän und weiss, sampt jhren zween
Sohnen; und der Morian, welcher schwartz und geringe Gewandt tuber
seine prechtige Kleider gezogen, und welcher der Koniginnen Diener,
und heimlich mit jhr buhlet. Diese viere aber hat Titus Andronicus
gefangen genommen. Auch ist da die Andronica."
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het Engelsche stuk gekend , dan klinkt zijne verzekering , boven aangehaald , dat hij den geheelen „Aran
en Titus" in het hoofd had, voordat er een letter van
op het papier stond , zeer vreemd.
Wij mogen ons verwonderen over den moed van
Vos , die met een treurspel optrad naar een Engelsch
stuk gevolgd , dat waarschijnlijk kort to voren in Amsterdam was gespeeld. Velen moeten dit hebben geweten en zullen hem het verwijt van plagiaat naar het
hoofd hebben geslingerd , toen zijn stuk zulk een opgang maakte. Antwoorden op die beschuldiging zijn
misschien vervat in puntd. 245 :
„Ik raap mijn dicht, zegt gy, 'k ontkent; maar is 't genoomen
En kunstigh; Koert, zoo is 't niet uit uw boek gekomen,"

en in puntd. 270:
„Al wat ik rym, zegt gy, moet ik van andre weten," enz.

De „Aran en Titus" heeft zich zeer lang op het
tooneel staande gehouden en steeds veel publiek naar
den schouwburg gelokt. Zoo werd het stuk in het
speeljaar van 1658-1659 vier malen opgevoerd en
bracht — de cijfers zijn welsprekend — respectievelijk
op f 335 , f 272 , f 301 en f 201 , sommen , die bij de
opbrengst van andere vertooningen vergeleken , hoog
mogen heeten '). Zeker droeg tot die goede opbrengst
I ) Vgl. de mededeelingen van den heer C. N. WYBRANDS in „Het
Nederlandsch Tooneel. Kroniek en Critiek. Orgaan van het Nederlandsch Tooneelverbond", 2de jaargang, 1873, blz. 246-323. Ter
vergelijking deel ik hier mede, wat andere stukken in datzelfde speeljaar opbrachten:
De „yoselh" van VONDEL f 203 en f 153.
f 220, f 308, f 231, f 226.
„
De „Gijsbrecht" „
i 233 en f 157.
„
De „Gebroeders" „
De „Granida" „ HOOFT f 203.
De „Granida " met den „Warenar" van HOOFT / 138.
De „Warenar" met „De loogenaar" van BOELENS f N01 en met
„Teeuwis de Boer " van COSTER f 241.
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niet weinig bij , dat toen ter tijd een A. K. VAN Z JERMEZ 1) en later een ENOCH KROOK den Titus en een
DUIM den Aran speelden 2).
Het stuk werd stellig ook veel gelezen ; het aantal
uitgaven er van is zeer groot. In 1641 voor het eerst
in druk verschenen 5 ) , lag het reeds in 1648 in eene
4de uitgave het licht. Verder zijn er uitgaven van
De „Gerard van Velzen" van HOOFT f 203.
BRANDT . S „ Veinzende Torquatus" f 227 en f III.
BREDEROO ' S „S'Atansche Brabancler'' f 265.

„Moortje" (onder een gewijzigden titel) f 158.
)3
Zelfs wanneer wij de opbrengst van den „Aran" vergelijken met
die van eerste opvoeringen van andere stukken in het speeljaar
1658-1659, komt het treurspel van Vos er zeer goed af.
G. VAN STAvEREN ' S „De wifte Krijgsman en Dappere Raadsheer"

i

23 5
RODENBURGH ' S „Hertoginne Celia en Grave Prospero" 1 231.
BLASIUS ' „D' edelmoedige vijanden" f i81.
A. LEEUW ' S „Leo Armenius" f 209.
B. VAN VELZEN ' S „Huwelijk van den grooten Aleaana'er" f 165.
J. SERWOUTERS ' „Hester oft verlossing der 7ooden" .1 185.

1) De rolverdeeling voor den „Aran" was in dat speeljaar aldus
(vgl. de zoo even genoemde mededeelingen):
Ascanius — J. van Rustingh.
J. Nozeman.
—J
aturn
SSaturninus
Marcus — A. B. de Leeuw.
Rosalien -- Mej. S. Eekhout.
Basseianus — H. de Koot.
Aran — Heere Pietersz..
A
Titus — A. K. van Germez.
Thamera -- Mej. A. Noseman.
Lucius -- J. Meerhuijsen.
Quiro — T. Houthaak.
Pollander — A. Hendrix.
Demetrius — J. Verkam.
Melanus — H. Houthaak.
Leeuwemont — C. L. Krook.
Claudillus — J. van Velsen.
Quintus — J. Kemp.
Gradamart — J. de Heripon.
Tacitus — J. van Daalen.
8 soldaten.
2) vgl. „Een nieuw lied op de Bendes van de Acteurs en Actrices
aan den Amsterdamschen Schouwburg", op blz. 104 van „Nederduitse
Keurdigten", 6de vervolg. IzAAK DUIM was aan dat tooneel van
1727-1776 (vgl. VON HELLWALD , t. a. p. blz. 59); het treurspel was
dus in elk geval 90 jaren na de eerste opvoering nog op het tooneel.
3) Dit blijkt uit de opdracht van den Isten druk aan VAN BAERLE ,
die in de latere uitgaven is overgenomen. De overige uitgaven zijn
voor het grootste gedeelte aanwezig op de Bibliotheek van Letterkunde
of warden opgegeven in den Catalogus van den Hr. HILMAN.

1656 , 1658 , 1660 en 1662 in „Alle de Gedichten";
deze laatste is de 6 de , terwiji in 1680 de I I de verscheen. Dan van 1697, van 1700, 1706 (dit is de
I 8 de druk) , 1709 , 1710 , 1714 , 1724 en 1726 in de
2de uitgave van „Alle de Gedichten" 1).
Zelfs werd het treurspel in het Latijn vertaald. Puntd.
642 van Vos luidt aldus :
„Myn Titus sprak aan 't Y Neèrduits, zyn eerste taal.
Nu leert hem Tiel Latijn, voor 't oor der vreemde volken.
Zoo wordt by burger by de Spanjaart, Brit en Waal.
Wie veer vermaart wil zijn vereist Latijnsche tolken."

De schooljeugd van Tiel had nl. het treurspel in
't Latijn vertaald en in 1658 in die stad uitgegeven
onder den titel van „Aran et Titus , interprete Schola
Thielana" 2).
Geen wonder is het dus , dat van dit treurspel , dat
zoo lang op het repertoire van den schouwburg stond
en waarvan zoo vele uitgaven het licht zagen , BILDERDIJK ons de verzekering geeft , dat „by (zijnen) leeftijd nog geheel Amsterdam daar tirades en verzen uit
op wist te zeggen , of zelfs zonder opzet in het daaglijksch onderhoud als gemeene spreuken en spreekwoorden bijbracht" 3).
De schaduwzijde diet- langdurige populariteit was ,
dat er parodieen van en satiren op het stuk werden gemaakt , waartoe het zich dan ook bij uitstek leent.
Zonder op volledigheid aanspraak te maken wil ik een
enkel woord over die hekeldichten , die mij onder de
oogen zijn gekomen , hieraan toevoegen. Het is genoeg bekend , dat ROTGANS in het 2 de bock van zijn
1) Afzonderlijk verscheen nog : „Korte inhozid van Aran en Titus ,
wraak en weerwraak. Treurspel door Tan Vos. Voor den Autheur."
Zonder jaar en naam van den uitgever.
2) Deze bijzonderheid vond ik opgeteekend bij CoLL0T D'ESCURY
„Rolland 's roem in kunsten en wetenschappen", II, blz. 24.
') Vgl. „Bydragen tot de tooneelpoezy", blz. 14, 15.
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„Boerekermis", in 1708 uitgegeven , den lezer eene
voorstelling van den „Aran" door rederijkers gegeven
doet bijwonen en daaraan eene satire vastknoopt niet
alleen van het stuk zelf, maar tevens van den dichter ,
die zich ten doel stelde het y olk door zijne stukken te
onderrichten , en van BARLAEUS , die den „Aran" zoo
had geprezen 1).
„Die zwarte bullebak , mismaakt van top tot teen,
Onwaardig immermeer op 't hoog tooneel te treén;
Zyn vloek- en lastertaal, vol buitensporigheden ,
Wierd eertyds nog geroemd zelf in de grootste steden ,
Is Sofokles aldus den dichter voorgegaan?
Heeft dit Euripides of Seneka gedaan ?
Wordt zoo de jeugd gesticht door lessen der tooneelen,
En 't graau gemuilband en getuchtigt onder 't speelen!
Men geef dien ongodist zyn welverdiende straf,
En stoot hem voor altyd van Neérlands Schouwburg af."
LANGENDI JK gaf de „Boertige Beschryving van den
.Amsterdamschen Schouburg, En het vertoonen van
Aran en Titus", in welk vermakelijk stukje het treurspel van Vos er niet beter afkomt , dan in de „Boere
Kermis" 2).
1) Eigenaardig was de wraak door de uitgevers van „Alle de Gedichten", in 1726 verschenen , wegens dat oordeel van ROTGANS. Op
de titelplaat vOOr dl. I in den linkerhoek is het geraamte van een vos
afgebeeld, een rot knaagt aan een krans , die daar naast ligt , te
gelijk met eene gaps. Daarachter staat een satyr gereed op beide te
slaan met een stok, waaraan een blaas of zoo iets is vastgemaakt ,
waarop de woorden staan: Dat is knap , Twee in een klap.
2) LANGENDIJK :

„Men stak menkaer daer dood as katten en as hongden ,
Zo dat'er op het lest gien over eind mier stongden
As twie of drie. 1k zaai , kom Maertje loop je best,
Wangt meuglyk worden strak de kykers ook equest."
ROTGANS :

„Straks klonk een moordgeschreeuw zoo gruwzaam in myn ooren
Dat ik, van schrik beklemd, en beevende onder 't hooren ,
Dacht, is dit y olk zoo wreed, en gaat dit woeden voort ,
Zo worden zelfs op lest de kykers ook vermoord."
Ook bier blijkt dus weer de waarheid der spreuk, „les beaux esprits
se rencontrent."
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Van veel langer adem is „Aran en Titus , of wrack
en weerwraak. Koddig Treurslel. Door SALOMON
VAN RUSTING , Med. Doct."). Het is eene doorloopende travestie van het treurspel van Vos in vijf bedrijven. De taal is zoo vuil en gemeen , dat het moeilijk valt er veel uit aan te halen ; ik zal er dus slechts
iets uit me edeelen. Het verschijnen van het wilde
zwijn , groot „als twee paar zwijnen", waarover Kees
in LANGENDIJK 'S stukje zoo opgewonden wordt , wordt
bij RUSTING op de volgende wijze door Lucius aan
Saturninus bericht 2) :
„De droelie Kyzer Saturnyn !
Daar aan den Tybur, is een Swyn,
Zo groot schier, als een Oliphant:
Noit zyns gelyk in Poepenlant.
Dat fotzen Swyn, dat bruit zyn moer ,
En stelt het platte lant in roer.
De boeren roeppen altemaal:
'k Woud dat dat Swyn de duvel haal!
De klokken kleppen vast. Men hoort
Van 't Schotbeest, anders niet , als moort ,"

en Saturninus roept nu uit :
„Courage mannen, 't moet om zeep ,
Al was 't noch duzentmaal zo leep.
-Elk wapen zich opstaande voet
Nu , met een arm of twee vol moet.
Wie nu geen Legers kan verslaan ,
Val met my op de varkens aan."

Als Aran de zoons van Titus lagen legt door het
schrijven van een brief en zijn opzet aan Thamera
meedeelt , voert zij hem te gemoet 3) :
„Maar nu al weer een andre zaak.
Hoe drommel kom je deze spraak
Zo gaaw te leeren, dat je brief
Daar in kunt schryven ? ARAN. Hoor myn Lief!
Is dat wat raars ? hoe droes kom jy
Die taal, in al je vryery,
1) „t' Amsterdam. By Tan van Heekeren en Tan Graal". Z. j. RUSTING leefde in 't laatst der 17de en 't begin der i8de eeuw.
2) Vgl. blz. II. 3) Vgl. blz. 18.
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Zo fix te spreken ? want ik sweer 't ,
In Gotlant wiert ze niet geleert.
THAAMRA. Dat 's regt. En ik agt voor gewis ,
Dat hier de taal een krankhyt is ,
Die d' een den ander over zet ,
En elk, gelyk een pest besrnett.
ARAN. Mevrouw, dats wel bedagt by loo !"

Als Titus aan Rozalyn vraagt wie Naar zoo mishandeld heeft , antwoordt zij 1 ) :
„'t Is of je mal bent vader: dan
Ik zegg , dat ik niet spreken kan;
Dewyl men my de tong uitsneet ,
Om niet te klappen. TITUS. Dat's my leet.
Maar kom ik heb noch ink cm pen :
Dat's goet voor die niet spreken ken
Korn schryf dan wie dat is geweest.
ROZALYN. Ach ! wat ben ik bedroefd van geest !
Myn ouwe , lieve , zoete taat,
Jou raat is regte zacken raat :
Men heeft myn handen my, zo 'k meen ,
Om niet te schryven , afgesneen."

Als aan het slot van het stuk Lucius tot keizer van
Rome is uitgeroepen en , van zijn vader Titus sprekende , zegt :
„Hy dient , als 't all zal zyn gezeit,
Van my in folio beschreit,"

geeft Marcus den raad

2) :

„dat men ons hier in 't pallys ,
Een arm vol uyen breng tot spys :
Die zal men aanzien, zonder schil.
Zie neef, zo schryt men zonder wil.
Lucius. Fiat. Probatum. 'k Acht het goet.
Volbrengt dat zo , opstaande voet.
Brom op. En schroom vry geen geluit.
Messieurs , verwagt je meer ? 't is uyt."

Eene andere travestie is van

JAKOBUS ROSSEAU ,

1 ) Vgl. blz. 32.
2) Vgl. blz. 62.
3) „Aran en Titus , of Wrack en Weerwraak, Boertig berymt, door
JAKOBUS ROSSEAU. T' Amsterdam, By Sybrant Ste.praad," enz. 1716.
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schrijver van „de zingende Kramer", enz. ; de toon
komt vrij wel overeen met dien in het stuk van RUSTING. Een aanprijzend gedicht verzekert ons :
„bier is stof die selfs de doode boeren,
(Indien se hoore konne) ten graave uijt sou voeren,
Door d' Overaardigheyt."

Deze berijming volgt over het algemeen het treurspel van Vos meer op den voet na dan de zoo even
genoemde. De bekende verzen , die Aran uitspreekt ,
wanneer hij gevangen genomen roemt op al zijne misdaden , worden door ROSSEAU aldus vertolkt ') :
„Ik heb een wilde Stier geworpen van Buijksloot
Tot Amsterdam , dat by weer om gelijk een kloot
Viel in het Y ter neer; ik heb vier bleekers honden
In 't midden van de nagt haar pooten vast gebonden,
En droegse op me Rug voor haase na de stad;
'k Heb binnen Gysbregs wal nog lest op 't Fransse pat
Gesnede met het mes dat alles stong te trillen,
Ik gong in 't Moorenland twee Olijfanten villen,
En yder woeg omtrent soon vijfmaal hondert pond,
Ik droegse op mijn nek de gansche waerelt rond;"
,,ik heb ses bakkers knegten
Die met malkander braaf in 't hondert wouwe vegten
Gevangen in een net en bragtse een voor een
By hunne Meesters t'huys; 'k heb met een moolesteen
Van tweemaal duysent pont te Haarlem van den Blinker
Gegooijt tot in Parijs;" enz.

Het eerste tooneel van het 4de bedrijf, waar de schimmen van Klaudillus en Gradamard aan Titus verschijnen , luidt bij ROSSEAU aldus 2) :
KLAUD. „Op, op, papa! TIT. 6 Droes, wie komt me hier genaaken?
GRAD. Klaudillis en sijn broer. TIT. Hou stand roemrugte snaaken,
En seg wat gy begeert. KLAUD, Dat's Titus wel bekent

Wy koomen hier om vvraak. TIT. Ey segme eens wat vend
Het u met hooft en aars soo inde put gesmeeten?
GRAD. 'T is Gotlands waapengod, of die sig soo laat heeten.
TIT. 6 Moor, 6 swarten beest, o schelm solider gaa,
'k Wens u de hel verslind. POLLANDER. Soo, soo, dat's braaf papa."
') Vgl. blz. 62.

2) Vgl. blz. 64.
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Waar Thamera , als de godin der wraak vertnomd , bij
Titus is gekomen en op zich neemt Saturninus en zijne
vrouw uit te noodigen tot het gastmaal , zegt zij bij
Vos ') :
„Ik zal my in den schijn van uwe bob herscheppen.
Heb ik me vaak verkeert in leeuw, in beer, in zwijn?
Die goddelijke macht zal niet verandert zijn;
Wy vormen ons bywijl in bergen, en in boomen,
In lucht, in aardt, in vuur, in winden en in stroomen,
In bloemen vol vergift. dat die ze naaulijx ruikt,
Eer by zich ommekeert, de doodt zyn oogen luikt."

Dit wordt door
overgezet 2) :

ROSSEAU

op de volgende wijze

„Ik salme waarde helt herscheppen als u boo;
Heb ik me vaak verkeert in biesen, gras, en stroo,
Myn kragt sal nu niet min aan Titus hulp bewysen,
Wy vormen ons by wyl in wortels, in radysen,
In krentekoekjes, maar als ymand wel te vreen
Ons eeten wil, 8 bloet wy werden dadelyk steen,
So datse onverwagt haar tanden stukkent byten."

Ook deze satiren bewijzen , hoezeer het treurspel van
Vos jaren na de eerste opvoering nog in den smaak
viel van velen. Anders toch zouden er in 't begin der
I8 de eeuw niet van verschillende zijden aanvallen tegen
zijn gericht , als wij zoo even hebben besproken.
1)

V;1.

,Alle de Gedichten" , blz. 77.

2)

Vgl, blz. 7o.

HOOFDSTUK III.

DE ,,M E D E A".

Het is een vreemd verschijnsel , dat Vos, wiens eerste
treurspel zooveel opgang had gemaakt , vierentwintig
jaar heeft laten voorbijgaan , voordat hij , in 1665 ,
met een tweede optrad. In die 24 jaar had de „Aran
en Titus" zich steeds op het tooneel staande gehouden ;
het stuk werd jaarlijks eenige malen opgevoerd , en
bracht geld in de kas der beide inrichtingen van liefdadigheid. De naam van Vos als treurspeldichter was
dus gevestigd , en daarenboven was hij als regent van
den Schouwburg in de gelegenheid zijne stukken te
doen opvoeren juist zooals hij verlangde. Misschien
heeft hij echter den grooten roem , door het dichten
van den ,Aran" verkregen , door andere tragedies niet
in de waagschaal willen stellen. Wat hem waarschijnlijk heeft aangespoord om toch met een tweede treurspel op te treden , zullen wij aanstonds zien ; eerst
wensch ik over het stuk zelf te handelen , waarvan ik
den inhoud bekend mag rekenen.
Reeds dadelijk treft het ons , dat er bij groote overeenkomst met den „Aran en Titus" ook groot verschil is. Beide stukken zijn hoogdravend , maar in den
„Aran" is een zekere gloed , eene ingenomenheid met
het onderwerp , die wij in de „Medea" missen. Het
eerste treurspel lezen wij , zij het dan ook dikwijls glim-
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lachcnd , tot het eindc toe door , het tweede boeit ons
volstrekt niet. In beide tragedies is het meer toegelegd op het zien , dan op het hooren. Maar in den
„Aran" zien wij akeligheden en moorden , eene verkrachte jonkvrouw met afgekapte handen en uitgerukte
tong , een waanzinnigen vader ook al met eene afgekapte hand ; we zien er een paar in een put werpen ,
ettelijke doorsteken , twee het hoofd afsnijden , een op
een vuur braden , enz. enz. Van dergelijke dingen
geeft de „Medea" ons maar weinig te aanschouwen.
Wel wordt er een afgehouwen vrouwenhoofd op het
tooneel gebracht en worden er een paar kinderen voor
onze oogen vermorseld , maar over het algemeen gaat
het in dit stuk toch fatsoenlijker en zindelijker toe.
Er is echter meer te zien dan die paar akeligheden ,
en wel plotselinge veranderingen van het geheele tooneel , gedaanteverwisselingen van menschen in dieren
of planten , helsche geesten , die door de lucht zweven ,
en dergelijke tafereelen. Wij zien in de onderwereld
Medea door Charon over den Styx zetten , Rhadamantus en Minos hun ambt van rechter uitoefenen , en
Proserpina eenige monsters van den Acheron aan Medea
voorstellen. Voor onze oogen valt er eene ster uit de
lucht , die zich in acht stukken deelt , waaruit de planeten , „elk naar zijn eigenschap uitgebeeldt", te voorschijn komen, om een dans te doen en daarna weer in
de lucht te verdwijnen. In de lucht wordt heel wat
vertoond. Medea vliegt daar op een wagen door vurige
draken getrokken , Juno in een wagen met twee pauwen te gelijk met Venus in een dito door twee zwanen
getrokken , Mercurius vliegt zonder eenig vliegwerktuig
door de lucht en Jupiter op een arend zittende. Verder verrijzen er spoken uit den grond , om later weer
te verzinken , en vliegt het haar van Creusa in brand.
De oogen der toeschouwers konden dus te gast gaan
op al die bezienswaardigheden.
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Het antwoord op de vraag , hoe Vos er toe kwam ,
al dat kunst- en vliegwerk in zijn treurspel te brengen , ligt voor de hand. Was Vos van nature geneigd
om op effect jacht te maken , met de jaren is die
neiging toegenomen. Slecht opgevoed en weinig beschaafd , heeft hij niet getracht door veel en goed lezen
zijn smaak te vormen en te veredelen. Hij was de
man , die vertooningen wist te organiseeren , door zeer
velen en zelfs door „burgemeesteren" geprezen. Geen
wonder , dat hij op het eens ingeslagen pad is voortgegaan en spektakel voor hem het toppunt ook van
letterkundige kunst moest worden. Maar da arenboven
was er voor het aanbrengen van al dien tooneeltoestel
in de „Medea" nog eene bijzondere reden. De Schouwburg was verbouwd , iets waarop Vos zelf zeer sterk
had aangedrongen. Door die verbouwing had vooral
het tooneel eene groote verandering ondergaan. Er
waren zeven zinkluiken aangebracht , twee wolken en
allerlei soort van vliegwerken aangeschaft '). In Mei
1665 werd de nieuwe Schouwburg geopend, en de „Medea"
is in hetzelfde jaar geschreven. Dat maakt het zeer
waarschijnlijk , dat Vos al dien tooneeltoestel in zijn
stuk heeft aangebracht , om de veranderingen van het
tooneel in den nieuwen Schouwburg als even zooveel
verbeteringen in al haren luister te doen uitkomen.
De lust om dit te Jaen , heeft hem misschien verlokt ,
om , na een tijdsverloop van vierentwintig jaar, nog eens
met een treurspel op te treden.

Is de „Aran en Titus" aan SHAKESPEARE ontleend ,
de „Medea" schijnt geheel eigen werk van onzen dichter
te zijn ; ten minste het is volstrekt onbekend , welk
stuk hij zou hebben nagevolgd. MR. J. DE WITTE
_
1)

Vgl. WAGENAAR , Amsterdam, VIII , 76o.
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VAN CITTERS vermeldde 1 ) , dat hij op de bibliotheek
te Dresden in een exemplaar der bovengenoemde „Englische Comedien and Tragedien" eene „Medea" had gezien , die hij echter op dat oogenblik niet met het
treurspel van Vos kon vergelijken , en meende, dat
onze dichter , aangespoord door den buitengemeenen
opgang van zijn eerste stuk, voor zijn tweede misschien
weer uit een zelfde bron , nl. eenig Engelsch stuk , zou
hebben geput , maar de geleerde schrijver van zoo vele
belangrijke opstellen over de geschiedenis van ons
tooneel moet zich hier hebben vergist. Noch CoHN 2) ,
noch GENEE 3), geven onder den inhoud dier oude
verzameling eene „Medea" op. De gissing van MR. DE
WITTE VAN CITTERS berust dus vrij zeker op eene
dwaling. Bovendien heb ik nergens jets over eene
Engelsche „Medea" kunnen vinden ; er schijnt alleen
eene vertaling van Seneca's stuk te bestaan , door
JOHN STUDLEY in 1566 uitgegeven.

Maar behalve dat de bron geheel onbek end is ,
waaruit Vos zou hebben kunnen putten , is er nog
eene andere reden om aan te nemen , dat zijn werk
oorspronkelijk is en wel een getuigenis van hem zely en. Hij zegt nl. in de voorrede van zijn treurspel :
„De wijze Grieken , hoogdraavende Roomeinen , schrandere Italiaanen , geestige Spanjaarts , aartige Fransen
en loffelijke Neederlanders , hebben hun krachten saamen
gespannen , om Medea voor .alle keurige oogen en.
ooren , in hun Schouwburgen , op het Tooneel te bren1) Vgl. „Nederlana'sche Sj5ectator" van 4 Juli 1874, blz. 221, b.
2) T. a. p. biz. CVIII en CIX. De inhoud wordt daar zeer volledig
opgegeven.
3) T. a. p. blz. 35. Dat er , in dit opzicht althans , geen verschil
bestaat tusschen het exemplaar op de Dresdensche bibliotheek en
andere exemplaren , daarvan heb ik de zekerheid. PROF. MOLTZER is
zoo vriendelijk geweest bij den bibliothecaris navraag te doen, of er
zich in die verzameling eene „Medea" beyond, en kreeg een ontkennend antwoord.
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gen ; ik van Natuur , mijn eenige schooltneesteres in de
Duitsche Dichtkunst , na het veurbeeldt der beroemdste
Dichters , aangeprikkelt , zal u dezelfde Medea aan d'
Amstel doen zien hoe dat zy zich binnen Korinten
heeft gedraagen. Zoo uw ooren geen vloeiende vaarzen ,
vol dreunende woorden , gelijk zulk een groote Prinses
vereischen , ontmoeten , uw oogen zullen aan Naar
kleedt , daar zy zich in vertoont , mijns weetens , noch
stof van uit- noch inheemsche Dichters vinden." Er
is , dunkt mij , geen reden om deze verzekering —
slaat zij misschien op beschuldigingen van navolging bij
den „Aran en Titus"? — in twijfel te trekken.

Evenals de „Aran" mocht de „Medea" zich in groote
populariteit verheugen ; het aantal uitgaven van het
treurspel is aithans groot genoeg. Behalve in de edities van „Alle de Gedichten" van 1662-1671 en 1726
werd het treurspel twee malen gedrukt in 't jaar 1667 ').
Andere uitgaven mij bekend zijn van de jaren 1698 ,
1740 , 1750 en 1771 2) . Wordt hierdoor bewezen , dat
het stuk veel is gelezen , eene andere omstandigheid
doet ons zien , dat het zich ook lange jaren op het tooneel heeft staande gehouden. De• voorrede nl. van de
uitgave van 1740 3) luidt aidus : „Zie hier het Treurspel van Medea , zo als hetzelve nu , op de Amsterdamsche Schouwburg vertoondt werd. De toeleg is
geweest om hetzelve van aanstootlykheden te zuiveren,
in gevolge van de ordre der Grootachtbaare Heeren
Burgemeesteren van Amsterdam. De verwachting blyft
1) Beide uitgaven zijn van LESCAILJE.
2) zij zijn alle te Amsterdam verschenen. Verder is er nog een
z. j., die te Amsterdam bij de wed, van Gysbert de Groot het licht zag.
3) De volledige titel is: „Medea, Treurspel. Door JAN Vos. Met
verscheidene Kunst en Vliegverken , nieuwe Baletten , Zang en Vertooningen. Te Amsteldam , By Izaak Duint , en z. Met Privilegie" . 174o.
5
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echter dat dit Tooncelspel zo verandert niet minder
behaagen zal ; dewyl het met verscheidene Vertooningen , nieuwe Baletten , en andere Sieraaden, is verrykt."
Welke nu die aanstootelijkheden zijn waartegen de
burgemeesters meenden te velde te moeten trekken ,
begrijp ik niet recht. Eene nauwkeurige vergelijking
van deze uitgave van 1740 met eene vroegere heeft
mij doen zien , dat er zeer weinig in veranderd is. Enkele , maar ook niet meer dan enkele , krasse uitdrukkingen zijn verzacht , de koren zijn weggelaten en de
mise-en-scene is hier en daar een weinig gewijzigd. En
alsof er in het oorspronkelijke stuk nog niet genoeg viel
te zien , is er eene reeks van vertooningen en balletten
aan toegevoegd 1 ). In elk geval bewijst deze uitgave ,
dat zich het treurspel in 1740 , dus 75 jaren na de
eerste opvoering, nog op het tooneel heeft weten staande
te houden.
Twee satiren op de „Medea" zijn mij bekend. De
eene is van JACOBUS ROSSEAU 2) denzelfden , die den
„Aran en Titus" „boertig berymd" heeft. De boertige
berijming van de „Medea" geschiedde op dezelfde wijze,
als wij boven zagen , dat met het eerste treurspel van
Vos het geval was. Ook hier is de taal vies en gemeen , en 't is moeielijk eenige opeenvolgende regels
te vinden , die door den beugel kunnen. Het zij mij
niettemin vergund een paar aanhalingen uit deze berijming te doen.
In het stuk van Vos klaagt Medea over Jazon's ontrouw o. a. in de volgende bewoordingen :
1) Reeds vroeger had PLUIMER er vertooningen bij gemaakt. Zie
de beschrijving er van in zijne „Gediehten" , Amsterdam , 1724 , II,
biz. 387-391. In 1690 was afzonderlijk verschenen: „Kerte inhoud van
het treurspel, en beschryvinge van de tooneelen, enz. in Medea, van
JAN Vos. Amsterdam ."

2) De titel is „Medea, boertig bervmd. Door JACOBUS ROSSEAU. Met
verscheide Kunst en Vliegwerken , Plugge Dans, Zang en Vertoonivgen.
Ainstela'am Gedrukt by 2acobits van Egmont, Bockdrukker " enz, 1722„
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„Hoe! zal ik lijden dat gy weer zult huwen? neen:
Ik heb mijn broeder , om met u door trouw te paaren ,
Van een gereeten, en de stukken in de baaren ,
Half leevendig gestrooit; dies zie wat dat gy doet :
Dorst ik de Zwarte zee roodt verwen met zijn bloedt ,
Om u Le trouwen in 't gedrang der Priesterreien?
Ik zal , nu ik u haat , om broeders geest te peien,
U doen gevoelen wat ik broeder heb gedaan :
Wat min aan hem bestondt, zal haat aan u bestaan" 1).

Bij ROSSEAU lezen wij :
„Heb ik myn Broeder niet met twee Edammer kaazen
Gebonden om zyn hals, gesmeeten in de Vloed ;
Wat gaf ik Pluymen op u groote Donderhoed ,
Doen gy als Ridder op een maag're Hengst kviam rennen
Langs de Amesvoorder Hey , dat moet gy zelfs bekennen;
Hoe meenigmaal heb ik u uyt de kroeg gehaald. ,
En daar 't Gelag zelfs uyt myn eyge Tas betaald;
Ik gaf altyd vol op , myn liefde waar heel zuyver ,
Maar nu geef ik geen duyt, veel min een blaauwe stuyver
Ten besten voor een Field; die myn volmaakte Leen
Zo schandelyk veragt, en wil in 't Huuw'lyk treen
Met Kretiza, die naauw de kakstoel is ontwossen;
Neen , een onnozel Schaap past by geen loze Vossen ,
Veel min bij Wolven, als deez' snoode Hoenderdief," enz. 2)

In het 3 de bedrijf, dat in de hel speelt , verschijnt de
schim van Hypsipyle voor Rhadamantus en Minos. Dit
tooneel vangt bij Vos aldus aan :
RAD. „Wat zijt gy voor een vrouw dat gy aan Styx komt stranden?
HYPS. Ik kom uit Grieken , een der trouwelooste landen.
MIN. Hoe komt gy dus bebloedt in d' onderaardtsche kolk ?
HYPS. Ik ben omhals gebrocht van Jazons oorlogsvolk.
RAD. Wat reeden gaaft gy hen , dat zy zich zoo verstoorden?
HYPS. Nooit heeft men reeden om de vrouwen te vermoorden.
MIN. Een vrouw die zich vergrijpt heeft teegens 't Recht misdaan.
HYPS. Waar manners Rechters zijn kan 't vrouwvolk niet bestaan.
MIN. Kom naader , om uw naam en uw bedrijf t' ontvouwen.
HYPS. Ik ben Hypsipyle, de koningin der vrouwen,
Die d' opperrijksstaf van heel Lemnos heb gezweit;" enz. 3)

Bij ROSSEAU is dit het begin van het tooneeltje :
RAD. Wie pokken durft zo stout myn hoogheit nader stappen ?
HYPS. Tot zulk een rys heb ik myn muilen eerst doen lappen.
') Vgl. dl. II, blz. 1 , 2. 2) Vgl. t. a. p. blz, 2, 3) Vgl. II, blz. 36.
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MIN.

Dat is de vraag niet , laat ons hoore wie gy bent.

HYPS. 1k ben een Vrouwmens ziet gy dat niet malle Vent.
RAD. Waar is uw komst van daan ?
HYPS. Als ik dat zeg , myn traanen

Die vloeijen als een beek, ik koom eerst uit Wessaanen,
Daar ben ik omgebragt door een vervloekte guit.
MIN. Wel had gy 't dan by hem zo goddeloos verbruid ?
HYPS. Wat bruijen is 'er aan, by was een hoere jaager,
Een eerelooze boef , een snode boereplaager,
Die niet als kwaat en deed, dan hier en dan weer daar,
Kortom, Prins Jazon was dien snode moordenaar.
MIN. Kom nader ons, en laat u naam, ja alles hooren.
HYPS. 1k ben Hypsipyle, in Waterland gebooren ,
Niet ver van Ulpendam , myn vaartje heete Klaas,
Die alle weeke eens met zoetemelliks kaas
Na Amsterdam toe voer , dog dat zyn beuzelingen ," enz, ')

De klachten van Jazon over den dood van Kreuza in
't 5 de bedrijf van Vos zijn van langen adem en zeer
bombastisch ; bij ROSSEAU eindigen zij aldus :
„Kom Melpomena , kom, hier vald te rederyken,
Laat Parnasberg, ik eys van u een Treur-Gedigt
Zo droevig als Atheene of Roomen ooit in 't ligt
Kwam brengen; dog vergeet geen woorden uit te bracken,
Die Jazons ontrouw, en Medea's gramschap raaken:
Waar blyfje dan? ey kom ! wy zullen rap van leen,
Al waar het duizendmaal, gearmt zo met ons tween
Myn Bruid haar Graf om gaan, en duizendmaale zugten ,
Dat Pluto schrikke zal , en roepen wat gerugtcn
Weergahnen in mijn oor , hier 's onraat overal." 2).

De tweede satire is van veel later datum, nl. van
1784. De titel luidt : „De Broek, Voorspel; geschikt
voor de vertooning van Medea, Treurspel. Door 0. C.
F. HOFFHAM " 3). Of wij uit dien titel mogen besluiten , dat de „Medea" in dien tijd nog op het tooneel
was , waag ik niet te beslissen. Het stukje , dat maar
een bedrijf heeft , is eene persiflage op den wedijver
') Vgl. blz. 43, 44 . 2) Vgl. blz. 89.
3) „Te Amsterdam, by de erven van David Klippink , in de Nes."
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der drie vrouwen Hypsipyle, Medea, die beide door
Jazon verlaten zijn , en Creusa. In 't eerste tooneel zit
Creusa te naaien . aan het gulden vlies , dat „in den
vorm eener broek" op tafel ligt. Spoedig komen Hypsipyle en eene priesteres binnen ; Creusa poogt de
broek te verbergen , maar Hypsipyle „schiet driftig toe,
en slant de hand aan de broek" met de woorden :
„Stag af den buit of strak .. .
DE PRIESTERES , de broek aanvattende:

Wy weeten van de broek , prinses ! 't orakel sprak;
Het eischt, door gods priestres , dit kleinood van uw handen.
Alle drie de Vrouwen blijven de broek , ieder aan een einde gevat,
houa'en; en telkens , als eene spreekt , poogt zy ze de
anderen te ontrukken.
KR. „Wat wilt ge, ontzinden , die zo driest my aan durft randen ?
HYPS. Wy eischen, en 't heeft recht , prins Jazon en zyn broek.
KR.

Prins Jazon en zijn broek? HYPS. Verleidster, die ik vloek !
Ja, broek en echtgenoot . . . ! KR. Ik staa myn' held, en tevens
Zyn broek, niet af dan met het einde mynes levens;
In spyt van godspraak , van vorstin en priesteres'").

Het duurt niet lang of ook Medea mengt zich in der!
strijd ; ook zij vat de broek aan.
HYPS. De broek... KR. Hypsipyle...! MED. By Plutoos jammerkolk !

Laat los de broek , of ducht Medeaas tooverroede !
HYPS. Ha! dochter van Megere . . . ! KR. 1k tart uw ydle woede,

Gehaate toveres ! Schoon Styx u bystand bood .. .
MED. Vervloekte boel van myn' . . . HYPS, Van mynen echtgenoot ...
MED. Van Jazon , dien ik huwde als Colchos overwinnaar . . .
HYPS. Reeds was by myn gemaal. KR. Hy is myn wettig minnaar.
DE PRIESTERES. Hoe 't zy , de broek... HYPS. Ze is myne !
KR. Ik naaide ze... MED. Ik , ik deed
Den held het gulden vlies verkrygen , en gereed . . . 2).

Daar hoort men donderslagen , en Juno , Venus en
Proserpina verschijnen. De vier vrouwen , die reeds op
het tooneel zijn „vallen voor haare voeten neder , doch
laaten de broek niet los". De drie godinnen beschermen elk eene der vrouwen , Creusa doorstoot Hypsipyle
1 ) Vgl. blz. g, to. 2) Vgl. blz, 14, 15.
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op aanraden van Venus , Medea Creusa op aanraden
van Proserpina , de priesteres vlucht , Medea krijgt de
broek met de toestemmende woorden van Juno :
„Prins Jazon en dees broek blijft de uwe ,"

en het stukje eindigt met denzelfden regel als het
treurspel :
„'t Geheim van 't noodlot is een grondelooze zee."

Men moge nu deze satiren meer of minder aardig
vinden , zij bewijzen in elk geval , vooral door den tijd ,
waarin zij geschreven zijn , de belangrijkheid voor de
geschiedenis van ons tooneel van het treurspel , waartegen zij werden gericht.

3Z..Q de 93'?

HOOFDSTUK IV.

DE 330ENE".

De „Aran en Titus" werd den 30sten September
1641 voor het eerst opgevoerd en zeer kort daarna ,
ni. den 8sten Mei van het volgende jaar,, verscheen
„Oene" ten tooneele. BARLAEUS had de klucht gelezen of zien spelen , voordat zij in druk verscheen ,
en ook dit werk van onzen glazenmaker droeg zijne
hooge goedkeuring weg , zooals blijkt uit een brief aan
HUYGENS 1).

De verwikkeling van de klucht is niet bijzonder
nieuw en herinnert zelfs sterk aan twee middeleeuwsche „sotternien" , die van „Lippijn" , wat betreft de
onnoozelheid der hoorndragers en van de „Buskenblaser" , wat betreft het zwart maken van het gezicht.
1) Vgl. Ep. blz. 868 , aangehaald bij JONCKBLOET , t. a. p., blz. 166:
„Comoediam jocularem scripsit , quae sub proelo est , tam densa facetiis
et e media plebe petitis salibus , quam tragoedia graviter dictis."
De lof door den professor aan de stukken van Vos toegezwaaid was
oorzaak , dat beide mannen bevriend werden. Van hun omgang zijn
verscheidene bewijzen in de gedichten van Vos to vinden. De „Aran
en Titus" werd aan VAN BAERLE opgedragen; verder is er een verjaardicht, dat Vos „den geest van Titus Andronikus" in den mond
legt (1, 276) , een bijschrift op het portret van BARLAEUS (I, 190) en
een lijkdicht op hem (I , 718). Vos vervaardigde bruiloftsgedichten bij
het huwelijk van ADRIANE (I, 656) , KASPER (I, 658) en SUSANNE VAN
BAERLE (I, 682). 1 ELIZABETH wordt bezongen in een gedicht van larger adem (I , 289). Zie verder nog I, 280, 72o , 725 , 762 en punt& 65.
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Aardige karakterteekening als bijv. in BREDEROO'S
„Klucht van de koe" en „Symen solider soeticheit", in
STARTER ' S „Klucht van YanSoetekauw", en zelfs , om
een stukje te noemen , dat in denzelfden tijd als de
„Oene" dikwijls werd gespeeld , als in KOLM ' S „Halle
Jan Tots boertige vryery", vinden wij in de „Oene"
niet. Kleine tafereeltjes , waarin de zeden en gewoonten van zekere klasse van menschen worden afgeschilderd , die , al behooren zij misschien ook minder in
eene klucht van een enkel bedrijf te huis , daarin toch
nu en dan worden aangetroffen , zooals bijv. in de
kluchten van BREDEROO , in die van ASSELIJN en
BERNAGIE , vinden wij evenmin in de „Gene". De
intrigue is bovendien volstrekt niet ingewikkeld en
hierdoor verschilt de klucht van Vos weer van verscheidene stukjes van eenigszins later tijd , toen de
Fransche school invloed op ons tooneel begon te
oefenen. Niet de dwaze vergissingen van FOCQUENBROCH ' S „ lierwarde 7alouzy", van vele kluchten onder
het bestuur van Nil Volentibus Arduum opgevoerd ,
biedt de „Oene" aan. Het stukje heeft zeker zijn opgang te danken aan de vele aardigheden uit den mond
van het yolk opgevangen , „salibus e media plebe
petitis", zooals VAN BAERLE het uitdrukte. Bijzonder
grappig bijv. zal de Amsterdamsche schouwburgbezoeker het verhaal hebben gevonden van Oene's reis naar
de hel , waarin de straffen van menschen uit elken
rang en stand worden beschreven 1) , en ieder bedrijf en
ambacht een veeg uit de pan krijgt. Bovendien zal
de zeer onomwondene wijze , waarop alles bij den naam
1)

Zie hies een staaltje van jalousie de metier :

„De Glazemaakers , die in plaats van schaars zeuven duim vijf duym
[voor een voet schrijven, dat ik zelfs heb bevonden,
Worden er deur ien loodwijn, zoo dun as ien ael en zoo lang as ien
[piek ewonden,"
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wordt genoemd 1 ) , zeker in den smaak zijn gevallen.
Men was waarlijk in dien tijd niet jufferachtig vies ,
en wanneer HUYGENS een „ Trijntje Cornelis" kon
schrijven , is het niet te vcrwonderen , dat een man als
Vos met eene klucht als de „ Oene" optrad.
Toch wint de „Ooze" het in zeker opzicht nog van
de klucht van den heer van Zuylichem. Kan men de
moraal van de „ Trijntje Cornelis" niet boven alle bedenking verheven noemen , het overspel is er toch niet
in ten troon verheven , zooals in het stukje van Vos.
Zelfs BREDER00 , die in de „Klucht van de Meulenaar"
zijne personen overigens heel wat laat „kallen", laat den
molenaar een gek figuur maken , terwiji daarentegen in
de „Gene" de bedrogen echtgenoot er het slechtst afkomt.
Trouwens dit was in vele kluchten van dien tijd het
geval en zal dan ook wel eene der voornaamste redenen
zijn geweest , waarom de predikanten zoo op het tooneel
aangingen. Vos zelf heeft zich dan later ook over
zijne klucht geschaamd , en was er, zooals uit de voorrede van LESCAILLE blijkt , zelfs tegen haar in de uitgave van „Alle de Gedichten" op te nemen. Zij schijnt
dan ook in de latere levensjaren van Vos niet te zijn
opgevoerd , maar eerst na zijn dood weer op het tooneel
te zijn gebracht ; PELS vermeldt dit in zijn „Gebruik en
Misbruik des Tooneels" 2).
De groote populariteit van het stukje wordt bewezen
door de vele uitgaven. Er zijn nl. drukken van 1642 ,

1) G. VAN HASSELT , Over de eerste vaderlandsche klugtsplen , 1780,
blz. 81, noemt de „Oene" op onder die kluchten, die het meest „bespekt" zijn met „vuyle loopjes en brits tael."
2) De Derde Kruk naauwkeurig verbeterd. 1718 , blz. 24:
„Oene alleen is naa den dood
Des Dichters, die zyn' Klucht zelf doemde, uit hoogen flood
En groote sehaarsheid van verand'ring wear herbooren;
Maar had geen uitslag, als voorheen."
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1), 1646, 1648 2), 1649, 1655, 1657 , 1658,
1662 3) , 1670 , 1676 , 1710 en 1726 4). De omstandigheid , dat de meeste dezer uitgaven nadrukken zijn ,
toont dat de klucht zeer gezocht was.
Van al die uitgaven zijn de 5 de en 6 de het merkwaardigst ; zij zijn „op nieuws overzien , verandert en
vermeerdert". Die vermeerdering is niet onbelangrijk ;
want niet alleen komen in deze uitgaven 13 personen
voor , terwijl de oorspronkelijke klucht er slechts 5 telt ,
zoodat het aantal tooneelen grooter geworden is , maar
ook zijn hier en daar stukken ingevoegd 5). En het
schijnt wel , dat Vos , die zich gewoonlijk weinig
stoorde aan de aanvallen , die tegen hem werden gericht , deze nieuwe uitgave van zijne klucht te baat
heeft genomen , om zijne tegenstanders te bestrijden.
Want niet alleen is in het verhaal van Oene's reis naar
de hel de beschrijving van de straffen der „Pasquillemaakers" veel grooter geworden , maar laat hij Ritsaard
op eene andere plaats zeggen :
1643

„Ik zel ien pasquil op haer laeten maaken:
Want ik kom dikwijls by dat y olk, omdat et men altemet een praatje
[verlient ,
Ik zel'er by ien gaen die de Beurs alle daag bestormt met gestient;
Maar hy et grooter stien in zen hoofd as in zen juweelkoffer leggen;
De voeten van zen pasquillen, heb ik wel hooren zeggen ,
Binnen zoo kreupel als hy bot in zen koopmanschap.
Ik zel liever by de man gaen die uit ebannen is om zijn quaede klap ;
Dit is 'er ien die zen wijf trouwde nae dat ze in 't spinhuys hadt ezeeten ;
Hy rijmt veur en teghen 'et landt, om ien buik vol bier en eeten ;
Maar in zen zotheidt is hy zoo stantvastig als ik nooit ien key vant ;
Et zel best wezen dat ik gae by de Poeet van 'et gelokkig eilandt;
I) De beide eerste drukken kwamen uit bij AALTJE VERWOU; in
1643 werd de klucht ook nagedrukt te Dordtrecht.
2) Dit zijn de 3de en 4de drukken bij LESCAILLE.
3) In dit jaar verscheen de 5de en 6de druk bij LESCAILLE. Die
van de jaren 1648-1662 zijn nadrukken. De 6de druk is opgenomen
in de uitgave von „Alle de Gedicliten" van 1662-1671.
4) In de 2de uitgave van „Alle de Gedi chten" .
5) De rneeste der latere uitgaven missen die omwerking,
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Dat is ien man die mit kracht en geweldt ien Dokter wil wezen;
Maer hy et zoo weinig verstandt van pasquillen te maaken als van zie[ken te geneezen.
Want zijn pasquillen blaffen en ze hebben gien tanden om in 't vleis
[te slaen;
't Is oock gien wonder dat ze blaffen : want men ziet hum veel mit
[honden omgaen.
Hy rijmt ook veur honden: heeft et gelokkig eilandt an hem dan niet
[ien rechte Jorde
Zoo hy langer leeft , zoo zel hy noch in ien hondt verander en ; want hy
[is alrie ien hondtsvodt geworden."

1k denk , dat deze schildering doelt op de schrijvers
der pamfletten en verzen , die in 1660 tegen Vos waren uitgekomen naar aanleiding der beruchte vertooningen. Deze meening wordt nog versterkt door het lezen
van puntd. 287:
„'k Zat op een ezel, laat gy door uw aarswis weeten.
Gy schry ft, gelyk men zegt , niet zoet : maar zot van aart.
Het zou een ezel zyn hadt ik op u gezeeten
Want gy zyt, als gy rydt , een ezel op een paardt.
Ik rep niet dat uw wyf in 't Spinhuis wierdt gedreeven.
Ik zeg niet *dan dat gy van 't IJ gebannen zyt :
Gy hadt, om geldt , voor 't hof en teegens 't hof geschreeven.
Geen zwaardt hadt macht op u, riept gy, in deeze stryt ;
En 't is de waarheidt : vraagt gy my naar wisse blijken?
Een buffel heeft een huidt die voor geen zwaardt zal wijken."

Het is duidelijk , dat daarmee dezelfde persoon bedoeld
wordt als de tweede man in do beschrijving van Ritsaard. Dat „op een ezel zitten" slaat terug op eene uitdrukking in een der schimpdichten die , drie in getal ,
te zainen in 166o tegen Vos waren uitgekomen 1) , zoodat wij mogen besluiten , dat deze uitvallen tegen de
„Pasquillenmaakers" in de uitgaven van de „ Oene"
van 1662 tegen die aanvallen gericht waren. Nu moge
het Amsterdamsche schouwburgpubliek dier dagen uit
die beschrijving terstond hebben kunnen opmaken , tegen wie Vos te velde trok , voor ons is dat moeilijker.
Het zoo even aangehaalde puntdicht doet mij echter
') Zie Bijlage III, het derde gedicht.
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denken aan JAN SOET, op wiens „zoetigheid" en „zoete
Poezy'' , zooals zij door velen geroemd werd , uitstekend
de tweede regel van het versje past, terwijl bovendien
het opschrift luidt : Aan S. 7. Zeker is het in elk geval ,
dat SUET een verklaard tegenstander was van Vos en
meer bepaald de „Oene'' onmeedoogend heeft gehavend
in een vers , waarvan de titel is : „Drolligen Afval ,
voor Halle Oene , en zijn Vader Reintje de Vos"'),
te onkiesch en plat, om hier mee te deelen. Bovendien stak hij den draak met het volgende versje van
Vos :
Aan 7. H.
„Uw klucht is niet op maat, omdat ze heel op maat is.
Een klucht moet zijn als 't graauw dat onbepaald in praat is.
Wat men in treurspel roemt wordt in een klucht gewraakt.
Een maatelooze klucht is recht op maat gemaakt" 2).
SOET

heeft hierop 5) :

„Een klugt is zonder maat, wanneer ze heel op maat is.
Dit , zegt men, zeid JAN Vos: ik zeg het Oenes praat is.
Wat elk, in Oene, roemd , word in Jan Vos , gewraakt.
Een OENE heeft dat vers , voor Oene , dan gemaakt."

Zulk eene gelijkstelling met Oene , die in de klucht
een allertreurigst figuur maakt , is voor den schrijver
niet bijzonder vleiend. En in een derde versje , „ Toegift" getiteld , worden , indien ik ten minste wel begrijp , minder aangename toespelingen gemaakt op eene
verhouding van Vos en zijne vrouw voor hun huwelijk 4).
Redenen genoeg voor Vos om den man , die hem zoo
aanviel en dien hij bovendien nog hield voor den schrijver
van een der schimpdichten in 166o tegen hem uitgekomen , met gelijke munt te betalen.
Trouwens ook SUET had recht om vooral de „ Oene"
te hekelen. Immers hij had eene klucht geschreven
') Vgl. „d' Uitsteekenste digtkunstige werken" , 2de druk, biz. 267.
2) Als no. 19 onder de puntdichten opgenomen.
4) T. a. p.
2) T. a. p. , blz. 268.
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„Yockent Iool, ofte yalourschen-Pekellearingh" , op de
spreuk „Daer jalousy de sinnen queld , Is 't hooft en
't heele lijff ontsteld" ') , die in 1637 voor het eerst
was opgevoerd : en deze klucht komt op eene merkwaardige wijze met de „ Oene" overeen , tot zelfs in
kleinigheden 2). De verwikkeling is in beide stukjes
juist dezelfde , de personen gelijken sprekend op elkaar 5) ,
en wat de onkieschheid betreft , die aan de klucht van
Vos zoo dikwijls ten laste is gelegd , de „Yochem loci"
wint het in dit opzicht nog van zijn evenbeeld. 1k geloof, dat er geen twijfel kan bestaan , of Vos heeft
zijne klucht ontleend aan die van SOET , en waarschijnlijk slaat op die letterkundige dieverij het volgende
puntdicht van den laatste 4) :
Op de Roofzucht.
„Laat Heeroom, op den stoel , van vroomigheid vry praaten,
Den Vos zal daarom nooit het hoendersteelen laaten."
') „Tot Amstelredam , Gedruckt voor Dirck Cornelisz. Houthaeck",
enz. 1637.
2) De heer WYBRANDS maakte mil het eerst op deze overeenkomst
opmerkzaam.
3) Zoo bijv. verkeeren beide gefopte echtgenooten in den waan, dat
zij door een zekeren steen in de hand to houden op een ander persoon
gelijken , en beproeven zij op die wijze de deugd hunner vrouwen.
4) Zie t. a. p. , blz. 288.

HOOFDSTUK V.

VOS REGENT VAN DEN SCHOUWBURG.
In 1647 werd onze dichter tot regent van den
Schouwburg benoemd , en behalve in 1652 tot aan
zijn dood telken jare herkozen '). Het is van belang om na to gaan , wat hij gedurende die negentien
jaren , van 1647-1652 en van 1653-1667 , in die betrekking heeft verricht. Immers hier vinden wij hem
op zijne plaats. Het tooneel is zijn troetelkind , waar
hij voor leeft , het is de leerschool voor het y olk :
„De Schouwburg is voor 't yolk : want zy vertoont hen al
De zeekerheden van 't onzeekere Geval" 2),

het helpt den staat in stand houden , want het behoort
tot de „twee noodtzaaklykheden'' , waarover in puntd.
32 wordt gehandeld :
„De Schouwburg en soldaat zyn 't Raadthuis overwaart:
Deez' dient het door haar spel , die helpt het door zyn zwaardt.
't Ontzagh van deeze twee kan 't vuur der outers blussen ,
Naar spel , noch krygsman is, begeert de stoel het kussen."

Nog grooter is de macht van het tooneel volgens
puntd. 571 :
„De Schouburg is tot schrik van al die 't graau aanschennen.
De schrandre vreezen haar , om 't steeken van haar pennen.
Zoo krijgt men door de stok een bitse hondt aan bandt.
De Schouburg is een tucht- en staatschool voor het landt."
1) Vgl. de Lijst der Regenten van den Schouwburg bij
t. a. p., blz, 228, 229. 2) Vgl. puntd. 206.

WYBRANDS,
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Geen wonder , dat iemand met zulke denkbeelden over
den invloed van het tooneel , toen hij in het college
der regenten was opgenomen , zich met hart en ziel
aan die betrekking wijdde. Er is meer. De glazenmaker Vos was en bleef natuurlijk in eene eenigszins
afhankelijke positie , te meer omdat hij de bescherming
genoot van zoo vele voorname heeren , als regent van
den Schouwburg echter was hij heer en meester. Immers
die bestuurders hadden heel wat te zeggen : door de
burgemeesters aangesteld , waren zij het , die de geldzaken
regelden , decoraties en costumes aankochten , de rollen
verdeelden en bepaalden , welke stukken er zouden worden opgevoerd. Doch hooren wij liever Vos zelven ,
waar hij spreekt over enkele dier bevoegdheden in zijn
gedicht „aan den Ed. Heer Kommissaris Mr. JOAN
SIX , teen ik Hooft van de Schouburg wierdt" :
„Vraagt gy,, o Six ! wat ik kan maaken ,
Nu ik voor Hooft ter Schouwburg tree ?
Hier bouw ik hemelhooge daaken,
Daar breng ik vlooten in de zee.
Oudt Roomen hadt in zeven jaaren ,
Tot dartigh Kaizers na elkaAr.
Ik kies, dit zyn nog vremder maaren,
Meer Kaizers in een enkel jaar.
Ik heb de Staaten in myn handen.
Nu zet ik hoofden voor 't gevecht ,
'k Ontwring de felle dwingelanden ,
De schenners van het heiligh recht,
Tot schrik der' quaAn , de paarelstaaven ,
En geef ze met hun goude kroon,
Aan d' allerminst' van hunne slaaven.
De deugdt verkrygt in 't endt haar loon.
Nu schep ik duivels voor de quaaden.
Dan wyd' ik weer een englestoet.
Ik wys den Vorsten wyze Raaden.
Zoo voeg ik 't ampt naar elks gemoedt.
Dat hier het wonderst' schynt van allen ,
Is dat ik zoo veel Cezars maak ,
En zelf niet op de troon kom brallen.
Zoo blykt dat ik de Staatzucht wraak.
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Of eischt gy ander blyk van wraaken ?
Zoo neem myn voorhuis tot uw wyk :
Hier doet de buik my glaazemaaken.
De zeekerheidt bestaat in blyk." )

De regenten hadden verder alle stukken te lezen , voordat
zij werden opgevoerd , en zij waren het tevens , die de
tooneelspelers aannamen of afdankten 2). Zij hadden dus
tamelijk veel invioed , en het kan niet anders , of een
man als Vos moest zich als regent van den Schouw') Vgl. I, 282. Den tijd, waarin dit gedicht werd geschreven, durf
ik niet te bepalen. Er staat wel „toen ik Hooft van de Schouburg
wierdt" , en dit schijnt dus op het jaar 1647 te doelen , maar Six heet
commissaris en WAGENAAR (Amsterdam, X111, 223) vermeldt , dat hij
in 1656 commissaris is geworden. Het vers zal dus gemaakt zijn bij
eene herbenoeming van Vos. Ook durf ik niet uit te maken, hoedanig
de verhouding is geweest van Vos tot Six. Er zijn in de werken van
eerstgenoemde wel eenige gedichten op leden der famille Six (vgl. I,
182, 226 , 282 , 533, 571) , maar de vraag , door Six gedaan en waarop
Vos hier antwoordt, schijnt zeer hatelijk. In de twee laatste jaren van
het leven van Vos zijn beide mannen waarschijnlijk niet bevriend geweest, nadat Vos de „Medea" had geschreven. Immers ook Six had
eene „Medea" vervaardigd , die in 1647 werd opgevoerd. En nu lezen
wij in de voorrede der tweede uitgave van het treurspel van Six , in 168o
te Amsterdam bij LESCAILJE verschenen , (de eerste is van 1648), de volgende woorden : „Deze vryheidt'' -- nl. om „het waarschijnelijkste en gevoeghelijkste" nit de geschiedenis van Medea te putten — „is my nodig
geweest te gebruiken; want het niet wel bestaan konde , dat Medea een
openbare Toveres zowde geweest zijn , en door de lucht voor ieders oogen
gevlogen hebben ; en daar na noch aan Aegeus Koning van Athenen hertrouwt zijn : daarom is al dat en diergelijk , t' eenemaal hier versmeten; om niet te schijnen de gene, die dit lezen, ofte aanhoren, zulke te
achten, dat zy haar zouden laten wijs maken dat howte papegayen
broot aten ," enz. Dit heeft zeer veel van een aanval op het treurspe
van Vos.
2) Ziehier het oordeel van Vos over tooneelisten (puntd. 73o) :
„Een reizendt speelder heeft gemeenschap met de winden.
Men ziet hem over al : maar hy is nergens t' huis.
Hy weet all' ooren aan zyn lippen vast te binden.
Als hy geen kruissen heeft , heeft hy het grootste kruis.
Nu is 't een koning ; flus een slaaf van ander' heeren.
D' onzekerheidt is door een speelder best te leeren."
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burg „voelen" , zooals het heet. Waarschijnlijk heeft
hij in dit college eene belangrijke rol gespeeld. Geen
der anderen , die te gelijk met hem regent waren , is
dat gedurende zulk eene lange reeks van jaren geweest.
Nog lets anders had hij op hen voor. Wanneer wij nl.
de lijst nagaan der stukken , die voor het eerst op den
Schouwburg ten tooneele zijn gebracht gedurende den
tijd , dat Vos regent was 1 ) , dan blijkt , dat er maar een
mederegent van onzen dichter is geweest , die ook voor
het tooneel heeft geschreven , nl. J. SERWOUTERS 2).
Het is duidelijk , dat het auteurschap aan Vos invloed
moet hebben verschaft op zijne collega's ; immers
de ,,Aran" werd elk jaar verscheidene keeren opgevoerd en bleef een geliefkoosd stuk bij de Amsterdamsche tooneelliefhebbers.
Tot eenigen der velen , die in dien tijd van negentien
jaren te gelijk met Vos regent zijn geweest , of tot
leden hunner famille heeft hij versjes gericht. Die aan
VAN DOMSELAAR zijn reeds besproken.. Wij vinden
verder gedichtjes op SYBRANT KAMEY en zijne vrouw 3),
op Mr. PIETER VAN DER GRACHT 4) , CORNELIS WITTENOOM 5) , JACOB VAN DER POEL 6) , op een zoontje van
CORNELIS VAN DE KRUYSSE 7) , op eene juffrouw MARGRIET SCHOREL 8) , die zeker famille was van PIETER
SCHOREL en op JOHANNES SERWOUTERS 9).
Gaan wij nu na , wat Vos als regent van den Schouwburg heeft verricht , dan moeten wij eerst spreken over
de verzen van zijne hand , die er werden voorge1) Vgl. WYBRANDS, t. a. p. blz. 258 sqq.
2) Hij schreef „Den grooten Tamerlan, met de doodt van Bajazet I ,
lurks Keiser" , Amst. 1657, ,,Den trotsclzen Leo en Philippus de Goede ,
Koningen van Siciljen" , Amst. 1658 en „Hester oft verlossing der
yooden" , Amst. 1659, welke stukken in dezelfde jaren, wo..arin zij zijn
gedrukt, voor het eerst werden opgevoerd.
3) Vgl. I, 169. 4) Vgl. puntd. 61. 5) Vgl. puntd. 99 , 406 en I,
blz. 786. 6) Vgl. puntd. 648. 7) Vgl. I, 722. 8) Vgl. I, 264.
9) Vgl. I, 199.
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dragen , en de vertooningen , die er ten beste werden
gegeven. Want al heeft onze dichter maar weinig voor
het tooneel geschreven , toch kon hij door zijne betrekking zaken op de planken brengen , die daar minder te
huis behooren.
Boven is reeds ter loops gewezen op sommige der
vertooningen, door Vos uitgedacht. De beschrijvingen
er van , die meestal in proza zijn vervat , met eenige
versjes ter opluistering, vinden -wij in zijne werken ; zij
zijn hierom voor ons merkwaardig , omdat zij ons vergunnen eenen blik te werpen op het eigenaardige van zijn
talent. Floe bont woelt alles daar dooreen ; de Olymp
wordt geplunderd , begrippen en zaken worden verpersoonlijkt , geschiedkundige gebeurtenissen in levende
beelden voorgesteld. Die vertooningen moeten op de
aanschouwers indruk hebben gemaakt door hare mengeling van geheel verschillende bestanddeelen ; zij moeten de oogen -vermocid en het denkvermogen afgemat
hebben door de pogingen om al die zinnebeeldige voorstellingen te verklaren. Elk tooneel , elke staatsiewagen is overvol van personen , die dikwijls volstrekt niet
bij elkaar behooren , alien in bonte kleedij uitgedost.
Van eenvoud heeft de ontwerper blijkbaar geen denkbeeld gehad. Maar misschien juist door dat gebrek aan
eenvoud maakten die levende beelden indruk. En dat
Vos bovendien niet schroomde tot versterking van dien
indruk alles zelfs het minst gepaste , in die vertooningen op te nemen , hebben wij boven gezien bij de
vermelding der feesten in 1660 gegeven , toen de onthoofding van Karel I voor de oogen zijner dochter
werd voorgesteld.
Van die vele groepen , door Vos uitgedacht en geordend , zijn er enkele ook in den Schouwburg vertoond , wan neer zij eerst op een tooneel op den Darn
of op staatsiewagens dienst hadden gedaan. Nadat bij
het sluiten van den Munsterschen vrede den 5 clen Juni
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zes vertooningen van COSTER , BRANDT en Vos den
volke ten beste waren gegeven , werden die van Vos
den 23sten van diezelfde maand in den Schouwburg herhaald , maar nu met drie andere vermeerderd 1 ). In.
't volgende jaar werden door hem de vertooningen bedacht bij de „Blyde Inkornst van den Eed. Heer
GEERAARDT BIKKER , Slotvooght en Drost van Mid de,
Baljuw van Gooylandt" , "wien, zooals Vos zelf zegt ,
„op de hoek van de vischrijke Diem , recht voor de
hofstee van Vink . . . . zes tooneelwaagens verscheenen , die door my en de handtgemeenschap van d' andre
Hoofden van de Schouwburg t' Amsterdam . . . hier toegestelt waaren". Deze vertooningen werden , tot drie
ingekrompen , in den Schouwburg herhaald 2). Hetzelfde had plaats met de vertooningen , gegeven bij gelegenheid van het sluiten van den Vrede van Westminster , die 29 Mei 1654 op den Schouwburg werden
herhaald 5) , en met die voor de Keurvorstin van Brandenburg, den vorst van Anhalt en zijne jonge vrouw 4).
Deze laatste vertooningen op 16 staatsiewagens zijn
echter anders geordend en tot drie beperkt ; veel is
weggelaten en een en ander bijgevoegd.
Den 1 7den Jan. 1657 werd een gedicht van Vos ,
„Ontset van Koppenhaven" 5) getiteld , in den Schouwburg voorgedragen , terwijl waarschijnlijk het gesprokene woord werd opgehelderd door levende beelden 6).
') Vgl. V. LENNEP ' S Vondel, V , Nal. 25. Misschien zijn van die zes
drie gesplitst, zoodat het getal negen werd. De vertooningen van BRANDT
werden ook nog Bens op den Schouwburg gegeven , nl. den I3clen
Juni (vgl. v. L., t. a. p.).
2) Vgl. I , 598. Zij worden niet bij WYBRANDS vermcld.
3) Vgl. WYBRANDS, blz. 260.
4) Vgl. I, 623. Bij WYBRANDS niet vermelcl.
5) Vgl. I, 489-519.
6) De rolverdeeling was ten minste als volgt (vgl. WYBRANDS , in
„Nederlandsch Tooneel" , 1873, blz. 292):
6*
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Eveneens werden de „ Traanen over de doodt van Haar
Koninglyke Hoogkeidt Mevrouw Maria Stuart, princes douariere van Oranje" , enz. den 2 2 sten Febr. 1661
daar gedeclameerd. En den I 4den Nov. I 662 werd de
„Vergrooting van Amsterdam", ook een gedicht van
langen adem , op den Schouwburg „door meer dan
1 e Poet.
H. de Koot.
C L. Krook.
2e
T Houthaak.
3e ,,
•
A B de Leeuw.
4e
J. Verkam.
5e
J. Noseman.
6e ,)
J. Meerhuijsen.
7 e )3 • • • •
Geest van d' oude Koning van Denemarken . . . A. K. van Germez.
Geweldt • . . . . .
J. de Heripon.
Staatzucht
J. van Daalen.
Aarde
J. Kemp.
Vreede
Mej. A. Noseman.
Koning van Denemarken . . A. K. van Germez.
J. van Velsen.
Doodt
Koning van Sweden .
Heere Pietersz.
Mej. L. Kalbergen.
Gragtnimf .
de Beldt .
C C. de Vries.
Jupiter
C C de Vries.
Pallas . .
Mej. S. Eekhout.
Admiraal Obdam . . • . . . . . J. Noseman.
For tuyn
C C. de Vries.
Ticho Brahe
J. de Heripon.
de Faam ... . •
. . J. van Velsen.
Hercules
H Houthaak.
Mercurius
J. van Schilperoort.
Europa
A Hendrix.
iste Triton
A B. de Leeuw.
2de „
H de Koot.
de Stadt Coppenhaven . . . . Mej. A. Noseman.
i6 Soldaten.
De personen , die hier worden opgenoemd , komen niet overeen met
die , Welke voorkornen in „Beschryving van de Vertooning op de Waterzeege in de Zondt , door den Baron van Wassenaar,, enz. bevochten"
(vgl. I, 612). Het „Ontzet van KoNenhaveu" werd zes keeren achtereen gegeven en bracht 255 , 314 , 280, 218 , 16o en 202 gulden op
(vgl. WYBRANDS 2 t. a p.).
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tachentig personen uitgesproken en vertoont"). Dat
gedicht is evenmin in dramatischen vorm en zal dus
wet evenals het „Ontzet" zijn voorgedragen , terwijl
het gesprokene door levende beelden werd verklaard
en opgeluisterd.
Gedurende het regentschap van Vos werd het de
gewoonte aan een stuk vertooningen toe te voegen.
Ongetwijfeld heeft de richting, die Vos had ingeslagen ,
daartoe aanleiding gegeven. Het is hier de plaats , een
enkel woord te zeggen over die richting. Daarvoor
zullen wij eerst de voorrede der „Medea" beschouwen ;
daarin toch legt de dichter zijne dramatische geloofsbelijdenis af. Zij getuigt van zijn zelfstandig oordeel en
zijnen practischen blik ; we vinden er eene bestrijding
in van het classicisme , dat in vele opzichten zulk een
slechten invloed op onze letterkunde heeft geoefend.
Vos bestrijdt dan in die voorrede de tooneelwetten
van Horatius 2) en verklaart nu en dan op eigenaardige
wijze den oorsprong er van. Bijv. op de vraag , waarom
Horatius verbiedt , dat Medea hare kinderen voor de
oogen van het publiek vermoordt , antwoordt hij , dat
de Romeinen door de gladiatorengevechten er zoo aan
gewend waren , menschen wezenlijk te zien vermoorden , dat een schijnmoord op het tooneel geenen indruk
sneer op hen kon maken.
Vos houdt het met de algemeene spreuk : het zien
gaat voor 't zeggen. Dien stelregel grondt hij op de
ervaring. „Zoo meenigmaal ," zegt hij , „als Ulysses
in het Treurspel van Polyxena , door den vermaarden
Samuel Koster gedicht , Astianax , het zoontje van
Hektor en Andromache , van de toorentrans wurp ,
scheen het nagebootste kindt d' aanschouwers zoo hardt
op het hart gelijk op d' aardt te vallen : men zagh de
traanen niet min uit d' oogen dan het nagebootste bloedt
') Vgl. I , 809.
2)

Vos had

VONDEL ' S

vertaling gelezen.
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langs het Tooneel vloeien." Alles mag dus worden
vertoond , als het slechts overeenkomstig de waarheid
kan worden vertoond. Caesar mag niet op het tooneel
worden vermoord , want die dood had plaats in den.
Senaat en men kan den voltalligen Senaat niet voorstellen. Groote gevechten , brandende steden behooren
niet op het tooneel ; immers „men kan al de dingen ,
gelijk ze gebeurt zijn , niet uitbeelden."
Vos is voor vijf bedrijven in het treurspel , maar
bestrijdt natuurlijk het verbod , dat er niet meer dan
Brie spelers mogen zijn. „De Latijnen hebben gelijk
datze zeggcn : Wie te Roomen is moet zich na de
Roomsche zeeden voegen: zoo gy elders gift, zoo voeg
li na de plaats daar gij zit. De Neederlanders , van
een anderen inborst dan de Roomeinen , zijn elders ;
dies voeg ik my , op het veurschrift der Latijnen , na
het yolk daar ik by woon." In vele opzichten is hij
het echter weer eens met den Latijnschen dichter.
„Ik weet wel dat zich geen Koning gelijk een onderdaan moet laaten hooren : want dit wordt gewraakt ,
gelijk een houte schootel op een Vorstlijke staatcydisch : zoo moet men ook geen onderdaan gelijk een
Koning doen spreeken , of men zet een purpere lap op
een hairenkleedt , daar het kleedt, al was de lap
meer, dan het heele kleedt waardig , door bedurven
wordt. De woorden moeten met d' eigenschap der
Personaadjen overeen koomen. Wie deeze en andere
nutte noodigheeden , die ik eetlang door den druk gemeen hoop te maaken , in de Speelen het sterkste uit
kan drukken , betoont dat by uit de hengstebron heeft
gedronken. " Vos geeft nog andere wenken : eene
alleenspraak is slechts geoorloofd , wanneer iemand
„van een dolle yver gedreeven (wordt) , of van andere
hartstochten , het zy van liefde of wrack , of onverwachte
veurvallen , of aanroepingen van gooden en godinnen" ;
een bedrijf mag niet uit eene alleenspraak bcstaan ;
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het ter zijde spreken is afkeurensvt, aardig , „om dat
het niet met de Natuur over een komt , of het moet
een korte hartstocht zijn , die hy (de tooneelspeler)
voor d' anderen , als hem gevraagt wordt wat hy aan
een zy heeft te spreeken , door verkeert antwoordt ,
kunstigh weet t' ontveinzen ; het welk de toehoorders
dan zoo behaagelijk is , gelijk het anders haatelijk
zou zijn."
Vos houdt niet angstvallig vast aan de eenheid van
tijd. Wel verdedigt hij zich tegen de beschuldiging ,
dat de reis van Medea naar de hel en terug naar
Corinthe niet in vierentwintig uur zou kunnen plaats
hebben , maar hij schijnt te meenen , dat , wil men de
eenheid van tijd consequent volhouden , alles in denzelfden tijd , dat het stuk duurt en het publiek in den
schouwburg verwijlt , moet kunnen voorvallen ; iets wat
hij afkeurt '). En dat hij geene rekening houdt met
de eenheid van plaats, blijkt genoegzaam uit de „Medea".
Tot Horatius richt hij het volgende puntdicht :
„Gy zyt een Lierpoeet en schrijft het Treurspel wetten ,
Zoo tergt een hardersfluit de klank der krijgstrompetten.
Uw les is overlast : de kunst godoogt geen pijn.
Het Spel wil wel bepaalt , maaf niet gedwongen zijn ,"

terwij1 de voorrede eindigt met een warm pleidooi voor
oorspronkelijkheid en eerie flinke bestrijding van de
navolging der classieken. „Ik schrijf," zegt hij ten
slotte , „in een vry landt , daar men , in burgerlijke
kunsten , vry mach spreeken , gelijk ik hier teegens
eenige Tooneelwetten , die men , naar het gevoelen van
veel Tooneelkundigen , om dat zy buiten het spoor van
de reeden wijken , behoort te verwerpen."
Niet alleen door zijne beide stukken heeft Vos dus
getoond een tegenstander te zijn van het classieke
1) Dit ineen ik ten minste uit de zeer duistere plaats te moeten
opmaken.

88
treurspel , maar hij heeft het ook in theorie bestreden ,
en den moed gehad met naam en toenaam de fouten
te noemen , die volgens zijn oordeel der classieke
tragedie aankleven , eenen moed , die hem , zooals hij
trouwens zelf vermoedde , waarschijnlijk wel onaangenaamheden zal hebben berokkend.
Toch wordt in die voorrede de richting van onzen
dichter niet geheel gekenschetst. Het romantische
drama wordt door hem verdedigd , het drama , waarvan wij een voorbeeld vinden in den „Aran en Titus".
Maar met den „Aran en Titus" werd hier te lande
geen nieuwe weg in de dramatische kunst ingeslagen.
COSTER was met zijn „Itys" de voorganger van Vos
in het romantische drama. In dat stuk komen weinig
minder akeligheden voor, vinden vvij weinig minder
plat realisme , dan in den „Aran".
Maar de richting, die Vos aangaf, , de nieuwe soort
van tooneelstukken , waartoe hij het voorbeeld gaf ,
leeren wij uit de „Medea" kennen. Boven wees ik
reeds op het groot verschil tusschen beide treurspelen :
in beide is jacht op effect, maar effect van eene geheel
verschillende soort. In beide stukken heeft de dichter
zijnen stelregel gevolgd , dat het zien gaat voor het zeggen , maar bij den „Aran" werd de toeschouwer vergast op bloedbaden en stapels lijken , bij de „Medea"
stond hij er over versteld , dat de tooneelmachinerie
het tot zulk eene hoogte had gebracht. De „Medea"
gaf waarlijk te zien , wat de titel beloofde , „Konst- en
Vliegh-werken" , en deze woorden kenschetsen het pad ,
dat door Vos werd ingeslagen. Schitterende costumes ,
prachtige decoraties , veel machinerie , veel personen
op het tooneel , zinkluiken en wolken , optochten en
dansen , voor dat alles moet het gesprokene woord van
het stuk de lijst opleveren. Zulk een stuk is de „Medea",
zoodanig zijn vele andere uit dezen tijd , en die het
niet waren moesten door inlassching van vertooningen
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en baletten op dien leest worden geschoeid. Was de
„Aran en Titus" waarschijnlijk eerst opgevoerd , zooals wij thans het stuk nog lezen , later maakte VOs er
eene vertooning bij. Hetzelfde deed hij met een stuk
van REYNERIUS BONTIUS , „Belegering en ontzetting
der stadt Leyden", waarvan als eene bijzonderheid
wordt vermeld , dat het in 166o eenentwintig malen
achtereen werd opgevoerd '). Ook twee treurspelen
van VONDEL werden , zooals wij later zullen zien , op
zulk eene wijze door Vos opgesierd.
Toen het classieke treurspel met zijn gebrek aan
handeling het schouwburgpubliek niet meer bevredigde ,
had bet rOmantische drama met zijne bewegelijker
vormen eene plaats ingenomen naast de deftige , oudere
zuster. Maar nu men langzamerhand gewend raakte
aan dien nieuwen kunstvorm , begon men de eigenaardigheden , waardoor die vorm behaagde, te overdrijven.
Was men gewoon geworden op het tooneel veel te
zien , men wilde nog meer zien. Zulke tijdperken van
overdrijving vindt men meer in de geschiedenis van
eene of andere kunst , wanneer een nieuwe vorm den
ouderen zoekt te verdringen en nieuwe theorieen zich
baan trachten te broken. Het is moeilijk uit te maken ,
wie aan die overdrijving schuld heeft , het publiek , dat
toejuicht of de kunstenaar. Was het publiek niet liegeerig geweest naar eeia treurspel als de „Medea" ,
Vos zou zijn stuk wel niet hebben geschreven. En
dat men hier onder publiek niet alleen hen heeft
te verstaan , die den engelenbak vulden , blijkt genoegzaam uit het feit , dat een man als Dt. LODEWIJK
MEIJER den nieuwen kunstvorm in de voorrede van
„Het Ghulde Vlies" verdedigde en dat stuk in denzelfden trant schreef.
Voor deze soort van stukken kon echter het oude
1)

Vgl.

WYBRANDS , „Het Amster dams che Tooneel" ,

blz. 261.
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tooneel met zijn vast decoratief niet gebruikt worden
en voornamelijk door den invloed van Vos ') werd het
besluit genomen den Schouwburg geheel te verbouwen.
Dit had plaats in 1664 ; den 24sten Maart van dat jaar 2)
werd de eerste steen gelegd van het nieuwe gebouw
door het dochtertje van Vos , MARIA , die daarbij een
versje van haren vader opzeide. JACOB VAN CAMPEN
had het plan ontworpen voor het nieuwe gebouw ,
waarvan de kosten 36663 gulden beliepen 3). Den
26sten Mei 1665 werd het geopend met een zinnespel
van Vos , „Inwyding van de Schouburg t' Amsterdam" 4) ,
en met „d' Ondanckbare Fulvius en getrouwe Octavia"
van CATHARINA QUESTIERS. Bij de vertooning van
het stukje van Vos veranderde het decoratief eenige
malen en werd het uitzicht geopend op nog meer afwisseling , wanneer de „Medea" zou worden opgevoerd 5).
Het is zeker , dat Vos door zijn drijven om het gebouw te veranderen aan de tooneelspeelkunst hier te
lande een grooten dienst heeft bewezen. Hij toch
stelde den eisch , dat niet alleen het costuum der
tooneelisten tijd en plaats der handeling aanwees , maar
dat ook het tooneel , de omgeving , waarin zij zich bewogen , daarmede in overeenstemming zou zijn en het
voorstellingsvermogen der aanschouwers te hulp komen ;
') Vgl. WYBRANDS, t. a. p. , blz. 99.
2) Vgl, „Alle de Gedichten" , II, 89. WYBRANDS vindt den datum
twijfelachtig, dasr hij in het bock van Inkomsten en Uitgaven van den
Schouwburg zag, dat het oude tooneel tot 23 Juni 2664 werd bespeeld
(t. a. p., blz. 204, Noot 2) .
3) Vgl. WYBRANDS, t. a. p. , blz. 205. Voor de binnendeur van den
ouden Schouwburg stond een versje van Vos (puntd. 46), dat ook in
het portaal van 't nieuwe gebouw werd aangetroffen (vgl. WYBRANDS,
blz. 206); van twee andere opschriften vOOr het tooneel en vciOr de
zitplaatsen (vgl. I, 527) vind ik niet vermeld, dat zij ook in den
nieuwen Schouwburg eene plaats hebben gevonden.
') Vgl. II, blz. 87.
4) Vgl. II, biz, 77-88.

91
een eisch , dien wij thans nog stellen. Dat hij bijzonder ingenomen was met de nieuwe inrichting, blijkt uit
het schrijven der „Medea".
Het tijdperk , dat Vos regent was , is dus wel gewichtig in de geschiedenis van ons tooneel. De richting , die hij had ingeslagen , gat een nieuwen stoot
aan de kunst. Met die richting staat nog eene verandering van gewicht eenigszins in verband , nl. het
optreden van vrouwen , dat voor het eerst in 1655
plaats had '). Waar de stelregel gold , dat het zien
gaat voor het zeggen , was het niet te verwonderen ,
dat men het genot van den schouwburgbezoeker trachtte
te verhoogen door het te hulp roepen van de bekoring
door het schoone geslacht voor de bekoring door de
kunst, zooals MACAULAY het uitdrukt.

Aan het regentschap ontleende de critiek , die Vos over
tooneelstukken oefende , eene groote beteekenis. Want
daar hij in het college van regenten zeer waarschijnlijk
den toon heeft aangegeven , zal in vele gevallen het al ()inlet opvoeren van stukken gewis van zijn oordeel hebben afgehangen. Het is , meen ik , niet onbelangrijk
zijne uitspraken over enkele stukken hier mee te deelen.
Ongelukkig zijn de puntdichten , waarin wij zijn oordeel vinden opgeteekend, door het aanduiden der voorletters alleen , die waarschijnlijk nu en dan nog verkeerd zijn opgegeven , in hooge mate duister en raadselachtig.
Boven 2) zagen wij reeds , dat de „Roode en Witte
Roos" van LAMBERT VAN DEN BOSCH , den Dordtschen
1) Vgl. WYBRANDS, t. a. p. , blz. 85. Volgens het „tableau de troupe"
voor het speeljaar 1658-1659, door WYBRANDS meegedeeld in „Het
Nederlana'sch Tooneel" van 1873, blz. 249, waren er toen vier actrices.
2) Vgl. blz. 45 , noot.
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rector , in twee puntdichten door Vos werd geprezen.
Minder goed komen de stukken van LEONARD DE
FUYTER er af. Puntd. 209 luidt aldus :
Aan L. D. F.
„Gy hebt de Vegoos spel, zegt gy, zoo veel vermaakt
Dat hy 't niet kennen kan: maar dit wordt heel gewraakt.
Eerst was 't een zyde kleedt , nu is 't gelapt met laaken.
Is dat vermaaken? neen: dit houdt men voor mismaaken,"

Hiermede is zeker bedoeld „'t Verwarde Hof , naar
het Spaansch van Lope de Vega Carpio" 1). En toen
in het tweede deel van „Klioos Kraam" een lofdicht
van IZA.AK Vos op de „Bedekte Verrader" van denzelfden schrijver bij vergissing op zijnen naam was geplaatst in den bladwijzer ') , schreef Vos puntd. 503 :
„Een ander heeft tot lof van Fuyters spel geschreven;
Dit rijm is op mijn naam, 't schijnt gunst, in 't licht gegeeven:
Ik wil niet dat men my voor vreemde vaarzen stelt.
Een averechtsche gunst is een bedekt geweldt."

Over 't algemeen is de critiek van Vos ook over
tooneeldichters vrij scherp. Jamtner slechts , dat wij
thans zoo moeilijk kunneri nagaan , op wie zijne puntdichten doelen. Zelfs met den nieuwen Catalogus van
Letterkunde in de hand gelukt het niet uit te vorschen ,
wie G. T. is, wien het volgende naar het hoofd wordt
geslingerd 5) .
„De maaker en dit spel zyn eens in grillen, ja
Zyn rijm is als zyn gang, ook styf van Podagra.
Van Podagra ? gy mist; dat wordt niet wel getrokken.
Is 't rym gelyk zyn gang ? zoo is het styf van pokken,"

of HEIN T. van wien het heet

4) :

„Hein lyt Been ezel , zeidt hy, op de Schoutooneelen.
Nochtans begeert hy dat men 't spel van hem zal speelen.
Is dat een ezel ? neen : wat is het dan, vraagt Tjerk?
Wat zou het weezen; niet : 't is slechts een ezelswerk."
,) 2de druk, Amsterdam 1656.
2) Dit gedicht van IZAAK Vos is getiteld „Eerenkrans oftgeoffert aan
Leon de Fuyter op zijn Treursj5el, van den Bedekten Verrader", en is
te vinden op blz. 332 van dl. II van „Klioos Kraam".
3) Vgl. puntd. 274.
4) Vgl. puntd. 203.

J3
Wie is verder S. H. 1 ) , wie Tijs , die een spel uit het
Fransch heeft vertaalc1 2) , wie S. 0. V. „TooneelPoeet" 3) ?
Het is bekend, dat het tooneel in den tijd , waarover
wij spreken , heftig werd aangevallen. De predikanten
preekten en schreven er tegen , terwijl ook anderen
zich in den strijd mengden. En Been wonder , wanneer
wij lezen , wat er zoo al op de planken werd vertoond , en waartoe die vertooningen dikwijls aanleiding
gaven. Droeg het veler goedkeuring niet weg , dat in
de treurspelen van VONDEL bijbelsche personen ten
tooneele verschenen , schier algemeene afkeuring vonden de vieze en onzedelijke kluchten , waarin alleen
het janhagel behagen kon scheppen. Die voortdurende
aanvallen konden niemand meer hinderen , dan Vos.
Immers hij was een der eersten onder de bestuurders
van den Scho uwburg, en bovendien was het tooneel de
w ereld , waarvoor hij leefde , het palladium van de
maatschappij , het geneesmiddel voor zedelijke en
maatschappelijke kwalen , de leerschool voor vorsten
en volken beide. Dat dus de aanvallen der predikanten en de ernstige bestrijding o. a. van JACOB
KOEMAN in zijne „Schouwspels beschouwing ofte ware
/) Vgl. puntd. 483.
2) Vgl. puntd. 499.
3) Vgl. I , 155. Dit is een bijschrift bij een portret :
„Hier maalt de kunst een geest , die kaizers plag to maaken.
En zelver kon by niet aan d' arme kost geraaken.
Zyn armoedt die ontstondt uit zyn verrykte brein.
De groote dichtkunst maakt haar dienaars dikwijls klein."
Het schijnt mij niet onmogelijk , dat hiermee IZAAK Vos wordt bedoeld. Deze is in 't armhuis gestorven volgens een brief van DULLAART
(vgl. WYBRANDS , Het Amstera'amsche tooneel, blz. 143) ; wanneer is
niet zeker. 1k meen , dat de Robbert Leverworst het laatste stuk is ,
dat hij op het tooneel bracht ; dit werd in 165o voor het eerst opgevoerd.
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afbeelding van de kedendaagsche Tooneelhandel"))
hem ver van aangenaam aandeden , ligt voor de hand.
Toch schijnt hij ook hierin weer zijnen steiregel gevolgd
te hebben van stilzwijgen. Eenen enkelen keer echter
kan hij de verzoeking niet weerstaan. Zoo zegt
hij bijv. 2) :
„Als Koen geen schriftstof heeft, dan scheldt by op 't tooneel.
Vergun my ook dat ik slechts een refs met hem speel.
Ontzegt gy 't ? 't is geen noodt : zyn byten maakt geen wonden.
Het paardt versteurt zich niet door 't blaffen van de honden."

Puntd. 225 luidt aldus :
Schurfde schaapen blaaten het meest.
„Het Schouburgspel, zeidt Joost, komt van den helsche geest;
En zelf leert by een rol daar weeuw' en wees voor vreest.
Hy maakt de ruime markt en beurzen tot panneelen.
Vraagt gy: waarom? orn 't spel van bankerot te speelen,"

terwijl het van iemand , die de onzedelijkheid van het
tooneel heeft berispt , heet 5) :
„De Schouwburg is, zeidt Fop, een hoerhuis voor veel lien.
Is 't waar ? zoo zalmen Fop veel in den Schouwburg zien."

Hoe bitter moet het Vos hebben gegriefd , dat de
Schouwburg den 23 sten Juni 1665 , dus kort na de inwijding van het nieuwe gebouw , op aandringen der
tegenstanders werd gesloten en gesloten bleef tot 8
Febr. 1666 4). Toen toch werd hij , in weerwil van de
pogingen , door eene commissie uit den kerkeraad der
hervormde gemeente bij de burgemeesters aangewend ,
weer geopend 5).
1) Dit boekje verscheen in 1662 en is in zijn geheel afgedrukt in
V. LENNEP' S Vondel, IX, blz. 336— 385.

2) Vgl. puntd. 705. 3) Vgl. puntd. 448. 4 ) Vgl. WYBRANDS, t. a. p.
blz. 122. 5 ) Zie het vermakelijk verhaal hiervan bij Dr. P. SCHELTEMA , „Old en Nieuw", II, blz. 159 , overgenomen bij WYBRANDS, t. a. p.
,4-

HOOFDSTUK VI.

VOS EN VON DEL.
Niet zonder reden heb ik bij het bespreken van de
verhouding tusschen Vos en andere dichters de betrekking tusschen hem en VONDEL niet aangeroerd.
De zaak is toch eene afzonderlijke bespreking waard ,
vooral na het verschijnen der Vondeluitgave van VAN
LENNEP. Het is genoeg bekend , dat Vos er in dat
werk niet zeer goed afkomt , dat hem allerlei beschuldigingen naar het hoofd worden geworpen over zijne
houding tegenover den ouderen dichter; daarom wil ik
trachten uit te maken , of VAN LENNEP in deze zaak
ook mank gaat aan het gewone euvel van levensbe,
schrijvers en den tegenstander van zijnen held in een al
te slecht licht plaatst. Voor dat onderzoek is het
noodig in de werken van beide dichters de plaatsen
na te gaan , die over hunne onderlinge verhouding
eenig licht kunnen verspreiden.
Boven 1) zagen wij reeds , dat zij elkander kenden
in het jaar 1641 , toen VONDEL den jongen , pas optredenden dichter wenken gaf bij de bearbeiding van
zijn eerste tooneelstuk , den „Aran en Titus". Toen
in 1646 de „Maria Stuart" de verontwaardiging van
velen opwekte en tal van pamfletten tegeri VONDEL
1) Vgl. blz. 41.
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uitlokte ') , behoorde Vos tot hen , die krachtig partij
kozen voor den aangevallen dichter. In het volgende
jaar , verscheen er van zijne hand een gedicht „Aan
d' algemeene Ryrners of galbrakers , Men J. V. VONDEL
het treurspel van Maria Stuart had uitgegeven" 3).
De aanhef is aldus :
„Waar zijn de bitse lastermonden,
Op Vondel, als de beul van Londen
Op Jacobs moeder , hoog van Star ,
Die haar het hooft van 't lyf deedt springen ?
De Bloedtdorst laat zich niet bedwingen:
De Laster, vol van vuur en vlam,
Ontzeidt de hooge treurtooneelen,
Mariaa's moordtrol uit to speelen.
Zoo wordt van Vondels hooge styl
Bestormt van buffels en gedrochten.
De Nydt is nimmer zat gevochten,"

terwijl het slot luidt :
„De snurkers zyn van hier geweeken:
Hun tanden zyn , hoe hardt van been ,
Gelyk hun pennen afgesleeten;
Op Vondels vaarzen stomp gebeeten ,
Gelyk een reekel op een steen."

Dit viers van Vos werd door de tegenpartij beantwoord
met een pamflet , getiteld „Aen de Papiste Gal schryvers
JAN VOS en snick goetje" 4).
Den 7 den Feb r. 1650 werd VONDELS „Salomon", die
in 1648 in druk was verschenen , voor het eerst opgevoerd. Waarschijnlijk dus in hetzelfde jaar werd eene
voorstelling van dat treurspel 5) door de burgemeesters
van Amsterdam bijgewoond , bij welke gelegenheid die
1) Vgl. v. L. V , 512-515 en Nal. Pp en I I , waar eene lijst der
pamfletten aangaande deze zaak wordt gevonden.
2)Er wordt nl. in het versgezinspeeld op den dood van Frederik Hendrik.
3) Vgl. I, 285.
4) „t' Amsterdam gedruckt in 't 7aer 1647" (vgl. v. L. , V , Nal. io).
5) De „Salomon" werd in 165o elf malen opgevoerd (vgl. C. N.
WYBRANDS „ Vondel op het Avzsterdamsche tooneel" in „Dietsche
Warande", X, blz. 426).

97
heeren werden verwelkomd met een gedicht van Vos I ) ,
dat misschien door eenen tooneelspeler , die Apollo
voorstelde , zal zijn uitgesproken 2).
Bij het portret van VONDEL, in 1651 door FILIPS
DE KONING geschilderd , maakte Vos een bijschrift 3) ,
en eveneens bij het portret , in 1653 door GOVERT
FLINK vervaardigcl 4). V66r den „Lucifer" van VONDEL , die in 1654 bij De Wees het licht zag , was een
titelplaat , „waarop Michael was afgebeeld , die den
wederspannigen Engel uit zijn wagen doet tuimelen" 5).
Tot opheldering van die plaat vervaardigde Vos een
gedicht 6) , terwijI hij tevens voor het treurspel eene vertooning bedacht , zooals blijkt uit eenen brief van zijne
hand, die daarover handelt 7 ). VONDEL had met hem
over het plan gesproken om eenen dans van engelen in
het stuk in to lasschen , maar Vos vindt dat niet raadzaam , „dewijl gij ," zegt hij , „de Engelen , om de val
van Lucifer , een wettige reeden , met een treurigh gelaat op het tooneel laat koomen : ik heb er een gemaakt , die zich wonderlijker , geloof ik , voor d' oogen
der aanschouwers zal vertoonen : want in deeze wordt
het vervolg van 't spel , de goude en zilvere eeuw , uitgebeeldt." Of VONDEL met het voorstel van Vos genoegen genomen en de „Lucifer" dus de beide keeren ,
dat het stuk is opgevoerd , met de vertooningen geprijkt heeft , is mij niet bekend.
In 1659 vervaardigde VONDEL , naar aanleiding der
vertooningen , zegt VAN LENNEP 8) , door Vos geregeld
bij gelegenheid van het bezoek der keurvorstin van
1) Vgl. I, 225. Nu en dan bezochten de burgemeesters gezamenlijk
den Schouwburg en werden dan plechtig verwelkomd. Vgl. bij v. II,
134 eene verwelkoming van de burgemeesters en den prins van Oranje
in den nieuwen Schouwburg.
2) Vgl. v. L. V, Nal. 27.
3) Vgl. I, 797 en v. L. VI, 109.
4) Vgl. I, 155 en v. L. VI, 192.
5 ) v. L. VI, 311.
6) Vgl. I, 283.
7 ) Vgl. I, 6,51.
8) Vg1. VI, 779.
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Brandenburg , hare zuster en den prins van Anhalt
aan Amsterdam , het volgende versje :
„Zoo spant Natuur door Vos een' regenboogh van dichten,
Of bogen van triomfe, en leert tooneelen stichten.
Wat hoortghe, als by een wijs op vrede en oorlogh zet?
Een stem gewrongen door een boghtige trompet"1).

meent , dat dit gedichtje even goed voor
persiflage als voor lof kan Belden 2 ) ; toch is er m. i.
ongetwijfeld lof mede bedoeld. De uitdrukking in den
vierden regel komt ook voor in de „ Vorstelycke Bruiloft"
van VONDEL 3) , waar zonder eenigen schijn van persiflage gezegd wordt :
VAN LENNEP

„Hoe wil de geest der dichteren uitbreeken,
Gelijck een stem door kopre boghten wringt
Van een trompet waer op de Zangbergh springt,
En triomfeert."

Waarschijnlijk in hetzelfde jaar 1659 vervaardigde
Vos eene vertooning voor de „Y epkta" „op het aanmaanen van J. v. Vondel" 4).
Het blijkt dus , dat beide dichters in de jaren 1641
tot 1659 telkens met elkander in aanraking kwamen 5).
Maar er wordt in hunne werken geen spoor gevonden
van omgang tusschen hen na 1659. Er blijft dus to
onderzoeken , wat de reden der verwijdering geweest
is ; immers het is niet toevallig , dat wij geene bewij1) Pit versje is in de uitgaven der gedichten van Vos van 16621671 en van 1726 geplaatst onder zijn portret.
2) Ilet werd vroeger al eenigszins voor spot aangezien, vgl. „Het
leven van BROEKHUIZEN " , voor diens „Gedichten", blz. 46, en WAGENAAR , Amsterdam, XI, 37o.
3) Vgl. v. L., VII, 763, vs. 258.
4) De „yephta" werd den 24sten Nov. 1659 voor het eerst opgevoerd. Vgl. de beschrijving dier vertooning I, 626. V. LENNEP maakt
er geene melding van.
5) Hiervoor pleit ook nog het op blz. 3 aangehaalde puntd. 293:
„Aan J. VAN VONDEL , toen hj mj vraacde of ik de Bruidegom
zou zijn."
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zen van vriendschappelijke gezindheid aantreffen in de
jaren 1659 tot 1667. Ongetwijfeld hadden zij vele redenen om zich bij elkander aan te sluiten : zij verkeerden in dezelfde kringen , waren beide katholiek —
in die dagen van kerkelijke onverdraagzaamheid en
politieke uitsluiting van alien , die een anderen , dan
den staatsgodsdienst beleden , geene geringe reden tot
aansluiting — en waren het op staatkundig gebied geheel eens. Wat was de oorzaak der verwijdering ?
BRANDT schrijft in zijn „Leven van Vondel" 1 ): „Ook
heeft men Vondel dikwijls hooren klaagen over de
nydigheit van een' der Schouburghoofden , steedts toeleggende om zyn treurspelen te bederven , en onnut te
maaken. Dees , (niet waardig dat men zynen naam
hier melde) om zeeker tooneelwerk , door eenige groote
Dichters , uit heuscheit , en om hem in de kunst aan
te moedigen , gepreezen , verhief zich zelven op dien
lof boven zyne waarde , en Hooft des Schouwburgh geworden , zocht zynen roem te vergrooten met anderen
te verkleenen. Tegens onzen Poeet zich kantende ,
diende hij zich van deezen trek : by wist door zyn bebeleidt te weegh te brengen , dat men in Vondels treurspeelen de rollen verdeelde aan onbequaame speelers ,
en die ook mismaakte , door oude versleete en wanschikkelyke kleederen. Dit veroorzaakte , dat 'er op
zulk speelen weinig toeloops volgde , en de kleene toeloop , dat men Vondels speelen te minder achtte." Het
is duidelijk , dat de bedoelde persoon JAN Vos is.
Verder lezen wij in eenen brief van ANTONIDES , van
23 Maart 1681 2) : „Hy (Vondel) klaeghde dikmaels
over de groote nydicheit van Jan Vos , die dat pas
hooft van de schouburgh was , en de rollen van zyne
treurspelen al willens qualyck verdeel de aen onbe1) Uitgave van Dr. VERWIJS, blz. 89.
2) Vgl. BRANDT'S „Leven van Vondel" door VERWIJS, biz. 8), Noot.
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quame personadien , en die nog meer mismaeckte , met
de zelve in ongerymde en oude verslete klederen ten
tooneele te voeren."
VAN LENNEP 1 ) acht het niet onwaarschijnlijk , dat
met die tegenwerking het volgende versje van VONDEL
in verband moet worden gebracht :
„Wie wroet des Amstels Schouburgh om?
Een Akervercken bot en dom,"

waarmee dan eveneens Vos zou zijn bedoeld.
DR. PENON 2 ) heeft echter aangetoond : I°. dat dit
versje van VONDEL niet in 1664 maar in 1637 moet
worden geplaatst , daar het slaat op de tegenwerking
bij 't opvoeren van den „Gijsbrecht" 5) , en 2°. dat het
1) Vgl. X, blz. 350-353.
2) t. a. p., biz. 190-200.
3) Vgl. over die tegenwerking BRANDT , t. a. p., blz. 53, waar wij
lezen, dat het stuk werd gespeeld, „niet zonder tegenmorren van
eenigen, die 't zochten te weeren, en etlyke daaghen ophielden; om
dat by de Roomsche kerkzeden, naar eisch des tydts, daar in ten
toon stelde."
Een toeval deed mij vinden, op wien het versje van VONDEL nu
doelt. In een bundel „lliengelpoezy" van DR. LODEWIJK MEIJER , die
gedichten in handschrift en enkele in druk bevat , en aanwezig is op
de Bibliotheek van Letterkunde te Leiden, bevindt zich het volgende
geschreven gedicht:
op de Doodt van Simon Engelbrecht , Regent van den Schoznoburg.
Klinkdicht.
„Des Schouwburgs Martelaar , en Kuiper komt te sneeven.
Hy kuipte om 't kerkampt van diaken twintig jaar,,
Doch martelde vergeefs; en vijf om 't I-Ioofdtschap, daar
Hy eindlijk aanraakte, en veel wonders heeft bedreeven,
Met in te kuipen, en dan weer den schop te geeven.
In 't Spelvertaalen was by meester martelaar;
Hij martelde 't Tooneel met vodden voor en naar;
Hij martelde zich zelf , en kuipte zich om 't leeven.
Treurt Rijmertjes , en die na 't Hoofdtampt stondt , gij zijt
Uw Overzetter , en uw groote Kuiper quijt:
Uw hoop , de rijrnkonst gaat met hem ten grave daalen.
Doch gij, o Schouwburg, maakt daarover geen misbaar ,
Al mistge uw Kuiper, en uw Meester-martelaar;
1671.
Hij zal uw martel- en uw kuiperskroon behaalen."
Hieronder is nu geschreven:
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bericht van BRANDT steunt op de plaats in den brief
van ANTONIDES , en dat gene , die om eene of andere
reden boos was op Vos 1 ) , het er niet beter op heeft
gemaakt,
0, dezelve gedunrende zyn leeven.
Wie wroedt de heele Schouwburg om ?
Een Akervarken , bot en dom.
J. van Vondel.
ENGELBRECHT was regent in 1637, 1642 —1644 en 1667-1671; dit
komt dus uit met de opgaven in het vers , terwijl hij dan tevens als
regent in 1637 de opvoering van VONDEL ' S treurspel kan hebben tegengewerkt. Overigens heb ik over den man niets kunnen vinden, ook
niet, welke de vele „vodden" zijn, waarop MEIJER doelt. De Catalogus der bibliotheek van Letterkunde geeft slechts op : „Tirannige
Liefde. Bly-eind. treurs,. U. de Fr. taal in Nederd. rumen gestelt ,
d. J. H. KRUI. (Uitgeg. d. S. ENGELBRECHT) Amst. 1671. So."
I ) Om welke reden die boosheid was , is nog niet uitgemaakt.
BRANDT en VOS hebben elkander zeker dikwijls bij VAN BAERLE aan
huis ontmoet. SUSANNA VAN BAERLE, de bruid van BRANDT, werd
door Vos bezongen (vgl. I, 251), terwijl wij tevens een versje van
hem vinden „Aan yuffrouw S. V. B. voor G. B." (vgl. I , 226).
Wel wordt er in puntd. 22 , „Aan G. B." een loopje genomen met
BRANDT ' S rijmlooze gedichten, maar beide, „De traanen van den Aj5ostel
Petrus" (vgl. Pojzy , II, 149) en „De eeuwige vrede tusschen Zyn
Majesteit van Span je, en de Hoog Meg. Heren Staten der vrve ver eenigde Nederlanden" (vgl. Poezy , III, 202) kwamen in 1648 nit ,
terwijl Vos nog in 1652 het huwelijk van BRANDT bezong (vgl. I,
682), zoodat dit puntdicht — DR. PENON wees er reeds op (t. a. p.,
blz. 199, 200) - moeilijk de reden van den haat van BRANDT kan zijn.
Behalve in puntd. 22 , stak Vos nog den draak met BRANDT bij
eene andere gelegenheid. In 5646 had deze een puntdichtje vervaardigd (vgl. Poezy, I, 88):
Op myne afbeeldinge.
„Wiens schaduw viel hier neer. wat meent gy dat ge ziet ?
Ei vraag het BRANDT niet; want by kent zich zelf noch niet."
Hierop slaat zeer zeker puntdicht 698 van Vos:
Toen G. B. zeide dat by zich zelf niet kon, liet ik hem een
ruit van glas zien.
Kent gy u zelf noch niet? zoo ziet uw zelf: 't is tijdt.
De kennis komt door 't zien. hier ziet gy wat gy zijt."
Het is niet onmogelijk, dat het opnemen van die beide puntdichten
in de uitgave van „Alle de Gediehten" (1662) BRANDT heeft beleedigd.
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Er moet dus alleen acht worden geslagen op het bericht van ANTONIDES. Nu is het zeer moeilijk te beoordeelen , of die klacht juist is of niet ; over de slechte
plunje der tooneelspelers kunnen wij niet meespreken ;
maar over de verkeerde rolverdeeling valt wel jets in
het midden te brengen. Immers in het opstel van
WIJBRANDS , „De Amsterdamsche Schouwburg gedurende het seizoen 1658-1659" ') , wordt de rolverdeeling opgegeven der stukken , die toen zijn gespeeld.
Daaronder behooren de drie deelen van „Yoseph", de
„Gijsbrecht" , de ., Gebroeders" , de „Salomon" en tevens
de „Aran en Titus". En nu blijkt het volgende. De
tooneelspeler HEERE PIETERSZ , die in het treurspel
van Vos den Aran speelde , vervulde de hoofdrol in
de „Yose.ph in 't Hof" 2) en in de „Gijsbrecht". De
bekende A. K. VAN GERMEZ , de vertolker van de rol
van Titus , had de titelrol in de „Salomon" en speelde
mede in de „Joseph in Dothan", in de „Gijsbrecht" en
in de „Gebroeders". T. NOSEMAN , de schrijver van
verschillende kluchten , die in de „Aran" voor Saturninus speelde , trad op als Levi in de „ 7oseph in
Dothan", als Potifar in de „Yoseph in Egypten", als
Benaias in de ,,Salomon", als Arent van Amstel in de
„Gijsbrecht" en als Joab in de „Gebrocders". ADRIANA
NOSEMAN , de Thamera in het stuk van Vos , speelde
voor Jempsar in de „Yoseph in Egypten", voor Sidonia
in de „Salomon", voor Badeloch in de „Gijsbrecht" en
voor Michal in de „Gebroeders". Mej. S. EEKHOUT ,
die in de „Aran" de rol van Rosalyne vervulde , trad
op in de „Joseph in Egypte", de „Salomon" en de
„Gijsbrecht".
1) Zie „Het Nederlandsch Tooneel", 2de jaargang, 1873, blz. 246
-3 22.
2) De drie deelen van „7oseph" werden nu en San alle op een
avond opgevoerd. Misschien was het om die reden, dat drie verschillende tooneelspelers de titelrol vervulden.
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Uit deze opsomming blijkt genoegzaam , dat althans
in het speeljaar 1658-1659 de rollen van VONDEL's
stukken niet alleen niet slecht waren bezet , maar dat
zij door dezelfde tooneelspelers werden vervuld , die in
het treurspel van Vos de voornaamste rollen hadden.
Nu is het mogelijk , maar niet zeer waarschijnlijk , dat
dit later anders is geworden. Limners waar , zooals dat
aan den Schouwburg het geval schijnt te zijn geweest ,
een blijvend personeel is , wordt de rolverdeeling slechts
zeer zelden veranderd. Al is het dus niet zeker , toch
schijnt het wel , dat de klacht van VONDEL over de
„nydicheit" van den ander op niet zeer vasten grondslag rustte. Om dit nog verder te bewijzen kunnen
wij de statistiek te hulp roepen. WYBRANDS heeft meegedeeld ') , wanneer er in de jaren 1637-1679 treurspelen van VONDEL in den Schouwburg ten tooneele
zijn gevoerd ; en wanneer wij nu het aantal keeren
berekenen , dat er in elk speeljaar stukken van VONDEL zijn gespeeld , en eene vergelijking maken tusschen
de jaren , dat Vos regent was , en die , waarin hij het
niet was , dan zien wij , dat VONDEL in de jaren
1647-1652 en 1653-1667 zeker niet kon klagen ,
dat zijne treurspelen weinig werden opgevoerd. Wel
zijn zij iets minder dikwijls gespeeld , dan in den tijd
van 1637-1647 , maar de tijd van het regentschap
van Vos steekt te dien opzichte bijzonder gunstig of
bij de periode van 1667-1679 ). In het speeljaar
1655-1656 is het aantal gering , maar de Schou wburg
is toen ook een tijd lang gesloten geweest wegens het
1) Zie „De Dietsclze Warande", dl. X , I 8 74 , blz. 4 24-43 1: „ Vondel op het Amsterdamsch tooneel."
2) Om mijne meening te staven , geef ik hier het statistiekje. De
„Gestrafte Kroonzucht", die de heer WYBRANDS bij vergissing onder
de werken van VONDEL telde, in de meening, dat dit misschien een
andere titel zou zijn voor de „Aa'onias of Ram,zalige Kromzucht",
heb ik niet meegerekend. De „Gestrafte Kroomzucht" is nl. van DIRK
HEYNK en in 165o te Amsterdam verschenen.
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heerschen van de pest. In de beide laatste jaren van het
regentschap van Vos werden slechts I en 4 keeren treurspelen van VONDEL opgevoerd , maar van 23 Juni 1665
tot 8 Febr. 1666 was de Schouwburg weer gesloten.
Er pleit dus veel voor de meening , dat
den
ouderen dichter niet heeft tegengewerkt '). Dat er toch
in de laatste jaren van het leven van Vos geene goede
verstandhouding tusschen hen beide bestond , laat zich
wel verklaren. Zij waren van eene geheel uiteenloopende richting ; VONDEL hield vast aan het classieke
drama, Vos was een voorstander van het romantisme.
VONDEL schrijft o. a. in het „Berecht aen de begunVos

1637— 1638 . . . . 13 keeren.
1657-1658 . . .
15 keeren.
1638-1639 . • . .
6
1658-1659 . .. . 10
55
,5
1639-1640 • • . . 21
1659-1660 .. .. 19
55
55
1640-1641 . • • . 24
1660-1661 .. .. .. .. 17
55
55
1641-1642 .. .
13
II
1661-1662
55
,,
.
1642--1643.
139
,
1662-1663 . . . .
I
15
1643--I644 . . . .
9
8
1663-1664 . . . .
25
55
1644- 1645 • • • . 10
1664--1665 . .
55
9
55
13
1645-1646 . .
1
1665-1666 . . . .
55
55
. . 19
1646-1647
1666-1667 . . . .
4
55
/5 . .I
1647-1648 . . .
2
1667-1668 . . . .
14
55
55
I
1668-1669
.
.
.
.
1 1648-1649 • • . .
55
55
9
1649-1650 • • . . 20
1669-1670 . . . . II
55
,.,
1650-1651 • • . . 17
o
1670-1671 . . . .
25
,,
165i-1652 . .
o
. 13
1671-1672 • . .
)5
55
1652-1653 . • • 8 55
Van 1672-1677 was de SchouwII
f 1653-1654 . . .
burg gesloten.
55
1677-1678 . . . .
1654-1655 . . . .
0
9
,,
55
2
6
1655-1656 • • •
1678-1679 . . . .
55
55
1656-- 1657 • • • . II
55
') Nog een enkel woord over de beschuldigingen van VAN LENNEP
tegen Vos. Hoe onbillijk hij is tegenover den glazenmaker, blijkt o. a.
hieruit , dat hij Vos er een verwijt van maakt (vgl. V, 693), dat deze
in het gedicht „ Vreede tusschen Filiiyus de Vierde en de Staaten der
vrye Nederlanden" bij eene opsomming der beroemde dichters (vgl. I,
122) geene melding maakt van VONDEL. Maar Vos had even te voren
(vgl. blz. 119) gezinspeeld op den „Herderskout" en op de „Leeuwendalers", en vooral dit laatste was immers genoeg om allen den naam
van VONDEL op de lippen te brengen, wiens stuk juist was opgevoerd.
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stelingen der tooneelkunste" in 't jaar 1659: „Om in
dezen treurhandel nergens het leven , zijn voorbeelt ,
te bezwijcken , ververschten wy onze geheugenis met
overlezen , en herle zen van Aristoteles en Horatius
dichtkunst , en hunne uitleggers over de zelve stof ,"
enz. ') , Vos trekt , zooals wij boven zagen met kracht
te velde tegen de tooneelwetten der ouden en wijst
met name het gezag van Horatius af. Nu viel de
richting van Vos veel meer in den smaak van het
groote publiek , dan het classieke treurspel en brachten
dus de stukken van den glazenmaker nicer geld in kas.
Geen wonder , dat dit onaangenaam was voor VONDEL,
die zich natuurlijk niet alleen zeer goed bewust was
van zijne meerderheid , maar tevens ten sterkste de
manier van Vos moest afkeuren , en voor die afkeuring
bondgenooten vond in velen , die , beschaafd en geletterd , den neus optrokken voor de tooneelstukken van
den glazenmaker , waarin zulke hevige uitingen van
hartstocht in dikwijls ruwe taal voorkwamen. VONDEL,
die op zijn ouden dag knorrig begon te worden , zal
zich dus wel in minder aangenaine bewoordingen over
de werken van den ander hebben uitgelaten , die , opgeblazen door de behaalde lauweren , dit niet best
opnam. Daardoor zal misschien eene minder goede verstandhouding tusschen de beide dichters zijn ontstaan ,
waarvan wij wellicht eenige sporen vinden in de voorrede der „Medea". Vos keurt het af, dat een hoofdpersoon gelijk Pylades gedurende een geheel stuk zwijgt ,
„want dit is voor het yolk zoo walgelijk , dat de stommen , zooze het zaagen , de banden daar Natuur haar
tong me6 gebonden heeft , van gramschap zouden breeken en vraagen : wie is zoo vermeetel dat by een Personaadje , die het Spel moot doer leeven , een slot aan
zijn viondt durft slaan? zulk een Sj5el is gelijk een
1)

Vgl. v. L. VIII, biz, i6.

106
uurwerk , dat , als er het gewicht van genoomen word! ,
stil moet staan." Het is bekend , dat in de „Electra"
van Sophocles Pylades dikwijls op het tooneel verschijnt , maar in 't geheel niet spreekt. Deze uitlating
van Vos kon dus niet aangenaam zijn voor VONDEL ,
die immers het treurspel van Sophocles had vertaald 1).
Zoo zegt Vos : „Zoo mijn toeleg niet naar mijn wensch
wil gelukken , en dat ik in de zelfde misstellingen ,
daar ik er eenigen in d' ouden van aangeweezen heb ,
of in nieuwe , die niet min haatelijker zijn , kom te
vervallen , zoo heb ik in het kleen , gelijk Faeton in
het groot , een stout stuk bestaan , en anderen stof gegeeven om mijn misslaagen aan te wijzen , het Welk
mijn oordeel lichtelijk zoo zal scherpen , dat 'er hoop
is om de lauwerkrans , die noch in het midden der
Tooneeldichters leit , te naaderen , en te zien of 'er
voor my geleegentheidt is om 'er een enkel bladt van
te krijgen." — Weder niet vleiend voor VONDEL , die
zich toch wel voor den eersten Nederlandschen tooneelschrijver van zijnen tijd zal hebben gehouden.
Zoo zal dan die slechte verstandhouding voor 1665
zijn ontstaan en zijnen oorsprong hebben gehad in het
verschil in richting van beide dichters. Het gevoel
van gekrenktheid van den ouderen , die zoo zeer de
meerdere was , en wiens treurspelen toch weinig opgang
maakten , de opgeblazenheid van den jongeren hebben
tot die verwijdering meegewerkt. Het schijnt evenwel ,
dat die slechte verstandhouding niet de oorzaak is geworden , dat stukken van VONDEL van het repertoire
zijn geweerd of dat de rollen slecht werden bezet , en
wij mogen de klachten van VONDEL over de behandeling door Vos in elk geval voor overdreven houden.
1 ) De „Electra" werd in 1659 nog drie malen opgevoerd. Na dien
tijd, ten minste tot 1679, komt het stuk niet meer voor (vgl. WYBRANDS in de „Dietsche Warande", t. a. p.)

HOOFDSTUK VII.

IETS U IT DE CRITIEK OVER VOS.
Zijn de stukken van Vos gedurende zijn leven dikwijls opgevoerd en zelfs nog in het midden der I 8de
eeuw ten tooneele gebracht , er is een tijd geweest ,
dat zij die eer niet waardig werden gekeurd. Niet
lang na den dood van onzen dichter,, in 1669 namelijk ,
werd het genootschap „Nil Volentibus Arduum" opgericht , dat zich eene geheele verandering van ons tooneel ten doel stelde en het Fransche classicisme van
CORNEILLE in zijn vaandel voerde. De leven van dat
genootschap trachtten de nieuwe richting aannemelijk
te maken , zoowel door het uiteenzetten hunner theorieen over het drama , als door het vertalen of vervaardigen van stukken , volgens die theorieen ingericht.
Dat daarmede het af breken van oude beschouwingen
en eene scherpe critiek over bestaande tooneelspelen
hand aan hand ging , spreekt wel van zelf. Het ligt
voor de hand , dat de aanval in het bijzonder gericht
moest zijn tegen Vos ; immers de „Aran" was het
drama uit de romantische school , dat in dien tijd den
meesten naam had , terwijl de „Medea" het toonbeeld
was van een treurspel met kunst- en vliegwerken. En
hoe weinig beide ook overeenkomen , het valt moeilijk
te zeggen , welk van de twee het meest verschilt van
de treurspelen van CORNEILLE. Geen wonder dus , dat
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zich aangordde om in zijn „Gebruik en
Misbruik des Tooneels" heftig te velde te trekken
tegen de beide treurspelen van onzen dichter, wiens
persoon er tevens niet altijd best afkomt. Die aanvallen zijn hierdoor nog beter te verklaren , dat de
opgang , dien de stukken van Vos maakten , anderen
had opgewekt hem na te volgen , bijv. ANTONIDES
VAN DER GOES , die daarvan in zijn „ Trazil" de blijken gaf. Zoo moet ASSELIJN , de schrijver van „111 az'
Anjello" van PELS het volgende hooren 1 ) :
ANDRIES PELS

„lVfaar 't is te onkunstig , en te erbarmelyk beschreeven,
Noch 's rymers doelwit, die slechts toeging stout, en los
Op 's Meesters voorbeeld , om, als leerling van Jan Vos,
Met weidsche opsnyery van woorden, en met prullen
Van ballingskoppen 't oor, en 't oog des yolks te vullen," enz.

Wanneer wij in bijzonderheden nagaan , waartegen
meende te moeten opkomen , dan blijkt , dat de
ruwe taal in den „Aran" een der hoofdpunten is,
waarop hij wijst. De jeugd hoort
PELS

„Aran zweeren, en neemt voor welspreekendheid
Van grooten naadruk op, zo grof een onbescheid" 2).

Volgt de onkieschheid van sommige plaatsen , vooral
in het verhaal van Demetrius en het opbiechten door
Aran van zijne misdaden. Zulke dingen behooren niet
op het toonee1 3) :
„Wat edel Jongeling heeft zulke oneerb're kaaken ,
'k Laat staan 't Gejuffer , dien zy niet van schaamte blacken?"

De akeligheden van het stuk trokken door de
„nieuwigheid en ongewoonheid" het y olk aan , geholpen door de „brommende vaerzen" 4).
„Maar, zo men 't oordeel eens onzydig vellen zal-,
Durft iemand zich van zulk een' styl, in welk geval
1) Vgl. „Gebruik en Misbruik des Tooneels. De Derde Druk muzuwkeurig verbeterd", 1718 , blz. 19.
4) T. a. p. ,
2) Vgl. t. a. p. , blz. 25.
3) Vgl. t. a. p., blz. 26.
blz. 28 en 29.
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' t Ook zy, bedienen, die geen windbuil wil gelyken?
Of 't Spel, als leerzaam, aan zyn' kinders laaten kyken ?
Neen zeker; al wie tucht , en red'lykheid bemint,
Of houdt van voeg'lyk , en natuurlyk spreeken , vindt
Zeer weinig smaak in zulk opsnijen en zulk raazen.
't Was echter 't Spel, 't welk toen de meeste jonge Baazen ,
Die zich bemoeiden met de kunst, tot volgers had ,
Door 't waanen , dat hier in geen kleinen naadruk zat ,
Verstaanelyke taal van 't Schouwtooneel te schoppen,
En 't oog der kyk'ren met veele opgesmukte poppen
Van ongelyke kunne, en oude; 't hart met moord
En wreedheid, als die naar hun oordeel 't meest bekoort ,
En 't oor met weidsch gesnor van woorden te vermaaken.
Doch 't miste hen hier mede in achting te geraaken
By lieden van verstand ; schoon 't wierd gepreezen van
Het slechtste yolk; gelyk ook meest Jan Alleman ,
De welgeboor'ne minst na Titus zyn geloopen."

Maar
„Titus , schoon gebreklyk in veel' deelen,
Karakter , plaats , en tyd , en gaaping van tooneelen ,
In redeneering , styl en taal,"

had toch deze enkele verdienste

1) ,

dat er

„Zeer ongemeene , en zeer veel' Byverdichtsels zyn,
Die op een oogwit van het einde, elk in zyn' lyn,
Toeloopen , en het hart der kyk'ren door zulk marren ,
Doen haaken , hoe zich al (tat warren zal ontwarren ;
Gelyk de knoop ook naauw ontknoopt is, en 't besluit
Bekend gemaakt , of 't Spel, zo 't voegt , is aanstonds uit."

Weinig beter komt de „Medea" er of 2),
„Waar in de schikking naar de kunst alom bezwykt ;
Waar in 't karakter van de schuldigen , en vroomen
In 't allerminste deel niet is in acht genomen ,
Veel min de voeglykheid der zeeden , daar 't zo naauw
Niet eens op aankomt in een Spel, ter gunst van 't graauw ,
En jongens, uit het brein eens Windbuils opgesmeeten."

Zeer stuit het PELS tegen de borst , dat Vos zich
zoo weinig bekreunde om het gezag van Aristoteles
en Horatius ,
„En van Tooneelkunst durfde oordeelen , als van glas ,"

in de voorrede der „Medea" 3).
1) T. a. p., blz. 49 en 50. 2) T. a. p. , blz, 46. 3) T. a. p. , blz. 50.
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Ook de verbouwing van den Schouwburg , waarvoor
Vos veel moeite schijnt te hebben gedaan , wordt gegispt '). Dit gebouw , dat
„dcor al te yverige- onkunde , en onbedreeven'
Opzieners , om het onbeweegelyk tooneel
Te doen beweegen , en Italie in dat deel
Te volgen , met zeer groote onkosten is vertimmerd,
En niet verbeterd, maar erbarmelyk verslimrnerd ,
Daar met het vierde deel van dat verspilde geld
De Schouwburg , waar 't bewind aan kunstenaars gesteld,
Die 't werk verstonden, viermaal beter was te bouwen," enz.

Zoo , werd in 1681 geoordeeld door 66n der toongevers van Nil Volentibus Arduum , welk genootschap
gedurende vele jaren een grooten invloed had op onze
letterkunde , en niet het minst voorzeker , omdat de
leden er van lang aan het hoofd van den Schouwburg
hebben gestaan. Enkele dichters , die in den beginne
Vos hadden nagevolgd , verlieten het vaandel om zich
te rangschikken onder de gelederen der tegenpartij.
Zoo bijv. LODEWIJK MEIJER , wiens „ Ghu/de Vlies"
het in aantal en verscheidenheid van kunst- en vliegwerken nog ver wint van de „Medea". De Amsterdamsche dokter , die in 1665 als aanhanger van Vos
gekozen was tot regent van den Schouwburg 2) , en wiens
„Ghulde Vlies" in 1667 het licht zag , verloochent in
de voorrede van de „ Verloofde Koninksbruidt", die in
't volgende jaar in druk verscheen , zijne letterkundige
beginselen. Eene uitvoerige critiek in den trant der
bentgenooten van „Nil" gaf zekere L. R. In dit
„Zedig en Dicht-lievend onderzoek op Aran en Titus",
in 1718 verschenen , wordt „de glasachtice Poeet" 3)
niet gespaard , wiens krasse uitdrukkingen met den
naam van „Yan Vosje leyt de eerste hand" 4) worden
betiteld.
Maar ook anderen , die buiten den kring van Nil
') T. a. p., blz. 17.
blz. 94.
3) Vgl. blz. II.

2) Vgl. DR. A. J. KRONENBERG, t. a. p.,
4) Vgl. blz. 20.
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Volentibus stonden , keurden de stukken van Vos ten
sterkste af. Mogen wij den levensbeschrijver van
OUDAEN gelooven 1 ) , dan noemde deze hem „eenen
dommen os , die naeulyx iets anders kan doen dan
bulken en loeien , met Szulk eene opgeblazentheit , dat
by waende alien te boven gestegen te zyn." De „Medea"
noemde hij „een dollemans raesgety" 2) , de „Aran en
Titus" „een wanschikkelyk geschep", maar ten opzichte van het andere treurspel mocht dit nog „de
Venus van Fidias" worden genoemd. Wel erkende hij ,
dat Vos „eenigh vernuft en vloeientheit van geest"
bezat , maar hij geeft hem niet de eer van „zuivcrheit
of nettigheit van tael".
VOLLENHOVE zegt in een zijner brieven 3) over lofdichten sprekende : „'t Is een out gebruik , dat men
nam en geeft a totiori. En of dit een lofdicht ironice genoemt wiert , en by de lofdichten eveneens quam , gelyk d' afbeeldinge van MAS ANIELLO onder de vorsten ,
en JAN Vos onder de poeten."
Weinig beter is het oordeel van BROEKHUIZEN 4) ,
die Vos eenen „wiltzanger" noemde en , ais hij eens
hartelijk `T ilde lachen , de voorrede der „Medea" ging
lezen. Wat hij had geschreven was „zant zonder kalk ,
dat Been goedt gebouw maken konde", alles was „windigh en opgezwollen".
Maar niet alleen in brieven of voorredenen werd in
het eerste gedeelte der 1 8 de eeuw een ongunstig oordeel
over de werken van onzen dichter geveld , men vond
het zelfs noodig en nuttig bepaaid den draak met
1) Zie dat „Leven", blz. 63, sqq.
2) nit moet gestaan hebben in den brief, waarop het antwoord van
VONDEL bekend gemaakt is door den heer A. D. DE VRIES , Az. in
den „Spectator" van 10 Mei 1879 , blz. 152.
3) Vgl. brief XLV, aangehaald bij DR. G. PENON , t a. p. blz. 207.
4) Vgl. het „Leven" van BROEKHUIZEN vOOr zijne „Gedichten", in
1712 te Amsterdam verschenen, biz. 45.
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hem te steken. Dit blijkt , behalve uit de satiren , die
boven werden besproken , uit eene „Samenstraak Gehouden in de and're waereld , Tusschen JAN VAN GYZEN ,
En eenige and're versturve Poeeten'''). Het stukje is van.
denzelfden ROSSEAU , die travestieen op beide treurspelen van Vos vervaardigde. Verder wordt Vos gehekeld in een versje , geplaatst in „Pans Fluytje , ofte
Heydens Banker , reeds vroeger aangehaald 2) , en in
„De zangberg gezuivert , Illuizenzang"). In deze
laatste satire heet onze dichter „de Duitsche Homerus"
en „de geleerde Jan Vos" 4).
In HUYDECOPER ' S „Proeve van taal- en dichtkunde", welk werk , zooals bekend is , in 173o in het
licht verscheen , komt Vos er nog al goed af. Zoo
worden een paar platte verzen uit den „Aran" hiermee verdedigd , dat HOOFT en BREDEROO bijna gelijke beelden gebruikten , zoodat het niet aangaat
gene „als belagchelijk en onverdraagelijk" te kenschetsen en de andere met stilzwijgen voorbij te gaan
of met lof te vermelden. „Dock de reden is klaar ;
en om iets belagchelijk voor te stellen , is 't genoeg ,
dat JAN Vos 'er de Maaker van zy" 5). En jets verder
heet het: „Wy erkennen , zo wel als anderen , dat
dees Dichter niet zeer voorzien was van kunst : maar
wy moeten te gelijk toestaan , dat by rykelijk begaafd
was met dien geest , zonder den welken de kunst noit
iemand tot een goed Dichter kan maaken. Dit alleen
kennen we hier niet verzwygen , dat we met verontwaardiging dikwils gezien hebben , dat JAN Vos gehandeld is als een Zot en Windbuil van de zulken , die
in honderd vaarzen noit zo veel verstands kosten doen
') „Tot Amsterdam, By 2acobits van Egmont", enz., 1722, blz. 8-1o.
2) Zie blz. 1, Noot.
3) In 1716 te 's Gravenhage verschenen.
t ) Vgl, blz. 6, 28 en 48 van het werkje.
5) Vgl. de uitgave van 1782 , I, blz. 137.
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blyken , als JAN Vos dikwils in vier of zes regels gedaan heeft." Een enkelen keer drukt Vos zich beter
uit dan VONDEL , maar , zegt HUYDECOPER , „ik vrees
dat veelen liever met VONDEL zouden dwaalen , dan
met JAN Vos den rechten weg gaan" 1).
Anders klinkt weer het oordeel van VAN EFFEN in
den „Spectator" van 14 Januari 1732. Van den „Aran
en Titus", dat „'t grootste wanschepzel , dat oit ergens
ten tonele gebragt is" genoemd wordt , heet het verder :
„teen schooner vaerzen kunnen 'er bedagt worden ,
de Hoogdravendheid gemeenlyk styf en hard, .doet
niet 't minste nadeel aan hunne vloeyendheid, en de
vloeyendheid die dikwils lafheid , en flauwheid is onderworpen , schynt derzelver trotsheid en verhevenheid eene
nieuwe luister te lenen. 1k durf zeggen dat 'er in
't hele stuk gene ruwe .of kruipende digtregel te ontdekken is. De spoorelooste denkbeelden , zyn zo kragtig
en levendig geschilderd dat men , eer men de tyd heeft
om dezelven in te zien , verrukt is, en met de Poeet ,
buiten 't pad der reden genoodzaakt is te dwalen."
Daarbij komt nog, dat „zyne verbeeldingen niet in de
menigte der uitdrukkingen verdronken zyn nog door
uitgerektheid hare kragt verliezen , maar in tegendeel
door hare bondigheid aan de geringste duisterheid niet
onderworpen , eene nieuwe nadruk verkrygen." Zijne
verzen zijn bovendien bijzonder goed voor het tooneel ,
waar zij „kunnen uitgegalmd worden, zonder de zin in
het minste kragt en geweld aan te doen , dewyl de
rust in het midden van ieder digtregel wel in agt
word genomen" ; toch is hij Been goed dichter , want
,, de verbeeldingskragt (moet) door geleertheid gestaaft ,
en door oordeel gerigt" worden /).
WAGENAAR , die in zijn groot werk over Amster') Zie t. a. p. , blz. 231.
2) Vgl.

,,De Hollandsche Spectator", I,

blz. 190-192.
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dam eene korte levensgeschiedenis van Vos geeft 1 ) ,
laat de critiek ter zijde , terwijl SIMON STIJL in zijn
„Leven van Punt" zegt : „ „Atreus en Thyestes",
„Aran en Titus" zijn al te ruwe stukken voor den
kieschen smaak van een beschaafd y olk. De schilderkunst leert ons wel , dat de schoonste lichten van een
heerlijk tafereel hunne grootste kracht aan de tegenwerkende schaduwen te danken hebben , maar zij leert
ons meteen , dat die schaduwen , zoodra zij de maat te
boven gaan , al wat 'er gloeit in de uiterste koude doen
bezwijken" 2).
En zoo zijn wij genaderd tot de schrijvers onzer
letterkundige geschiedenis in 't begin van de I 9de eeuw.
JERONIMO DE VRIES noemt den naam van Vos „niet
zonder eerbied", en spreekt van „zijn uitnemende aanleg". Maar „wie kan van een Glazemaker of Smit verwachten , dat zijne dichtpen de zachtste en fijnste trekken van kunst zal voortbrengen" ? 3) WILLEM DE CLERCQ
spreekt vrij uitvoerig over den „Aran en Titus" 4) ,
het stuk , dat „in een woord , trots alle regels van
kunst , geschiedenis en gezond verstand , met bloed
schijnt geschreven te zijn. Eeuwige schande ware het,
indien een vreemdeling , met onze taal bckend , dezen
bundel magtig word , en voor denzelven de vleijendste
lofverzen door niet onbekende mannen dier eeuw zag opgezongen , op eenen even belagchelijken als overdrevenen
toon." BILDERDIJK zegt 5), dat de „Aran" „ondanks al het
dwaze en bespottelijke daar het (treurspel) van vervuld is ,
eenen geest ademt , die het (hem) van jongs af, en
1) T. a. p. XI, 367-37o.
2) Vgl. „Levensbeschrijvingen van vermaarde Mannen en Vronwen",
IX , blz. 44.
3) Vgl. „Proeve eerier geschiedenis der Nedera'uitsche Dichtkunde",
181o, I, 207-210.
4) Zie t. a p., blz. 219-223.
5) Vgl. t. a. p. , blz. 15. Een gedicht op Vos is te vinden op blz. 89.
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nog altijd , met cen waar genoegen en deelneming heeft
doen lezen , en weder herlezen , zonder het ooit wederom ,
dan geheel doorlezen , uit de hand to leggen." De
verdichting der geschiedenis is zeer stout en verplaatst
ons in eene betooverde wereld. Over 't algemeen stelt
hij het Hollandsche boven het Engelsche stuk ; de
karakters zijn veel beter geteekend dan bij SHAKESPEARE 1 ) , de afwijkingen van het origineel „toonen
veelal oordeel en smaak" 2). COLLOT D'ESCURY heeft
nog al lof voor Vos over :5) j hij prijst zeer den „Zeehrijgh" 4) en het „Ontzet van Koppenhaven" 5). SIEGENBEEK velt een gunstig oordeel over de versificatie van
onzen dichter , maar zijne gedichten hebben „veel winderigs , buitensporigs , en dat een blijkbaren wansmaak
verraadt" 6). WITSEN GEYSBEEK raast op de volgende
wijze tegen Vos als tooneelschrijver 7) : „Ondertusschen
was deze Aran en Titus het gedrochtelijkste wanschepsel dat ooit de verwilderde verbeelding kon voortbrengen ; opgeblazen nogtans door de overdreven lofspraken , versmaadde Vos niet alleen alle onderrigting ,
zelfoefening en beschaving, maar achtte zich aan Beene
regelen of tooneelwetten gebonden , en schreef cen
tweede treurspel , Medea , nog wanschapener , zoo m ogelijk , dan het eerste , met een winderig voorbericht ,
waarin hij met de uiterste laatdunkendheid en verwaandheid alle tooneelwetten als onnutte belemmeringen
der genievlugt verwerpt , en met versmading nederziet
op HORATIUS , die ze voorschreef. Behalve deze twee
1) Vgl. t. a. p., blz. 85, 86. Zie het oordeel van BILDERDIJK over
den persoon van Vos, blz. 13, 14.
2) T. a. p., blz. 19.
3) Vgl. „Hollands roem in kunsten en wetenschappen", IV, 2de stuk ,
blz. 146.
4) T. a. p., II, 88 en (244-249).
5) T. a. p., II, 96-10o.
6) Vgl. „Beknopte Gesch. der Nederl. Letterk.", blz. 166, 167.
7) Vgi. „Biogr. Anthol. en Grit. Woordenboek", VI, 396.
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tragische hoogdravende wangedrochten , schreef hij in
de platte Amsterdamsche straattaal de stinkend-morsige
en beestachtig-ontuchtige klucht van Oene, waarmede hij zijn' tooneelarbeid besloot." Het oordeel over
de overige gedichten van VOS is weinig beter,, in weerwil van deze uitspraak ') , dat „geen dichter den stijl
en trant van VONDEL zoo (heeft) geevenaard als
JAN VOS."
1 ) T. a. p. , blz. 419.

S'e..e+9.5'D

BIJLAGE I.

TIJDREKENKUNDIGE LIJST VAN DE VERTOONINGEN EN
VELE DER GROOTERE GEDICHTEN VAN VOS.
Aran en Titus, of wraak en weerwraak: treurspel (I , 5) ..... 1641
1642
Klucht van Oene (I, 8 44) • •
Bruilofskoets voor Karel de Wolf en A d r i a n e van
Baerle (I, 656)
1642
Aan Juffrouw Tesselschade Visschers, enz. (I, 213)
blijk. ondert.
1644
•
Op den eerwaardigen Heer J. Albert Ban (I, 719)
1644
Huwelyk van den Ed. Heer Mr. Kasper van Baerle en Juffrouw Susanna P elgroms (I, 658)
1644
Op de brandt van de Nieuwe kerk t' Amsterdam (I, 265) . . . . 1645
Toen zyn Keurvorstelyke Doorluchtigheidt van Brandenburg,
de Vorsten van Anhalt, de Graaf van D o o n a, de Ed
Heeren Burgemeesteren , en andere Heeren , enz. tot de Heer
1646
van Maarseveen ter maaltijdt waaren (I , 281)
Doodt van Hugo de Groot, in zijn leeven Gezant der doorluchtigste Kroon van Zweeden, enz. by zijn Majesteit van Vrank1646
rijk , enz. (I , 717)
Aan Mevrouw Leonora Hellemans, Drostin van Muide,
1646
enz. (I, 296) blijk. ondert.
Doodt van zijn Hoogheidt Fr e e d r i k H e n d r i k Prins van
• • • 1 647
684)
Oranje , enz.
Op een Kriekesteen, daar de Kaizer,, de zeeve Keurvorsten , de
Doodt met haar zandtlooper en eenige hondert doodtshoofden ,
door een Beiersche Non , op gesneeden zyn ') (I , 219) . . . • . 1647
Aan d' algemeene Rymers of galbrakers , toen J. V. V ondel
het treurspel van Maria S t u a r t, enz. (1, 285)
1647
Beschryving der vertooningen; die , op 't sluiten der Vreede, tus(I ,

1 ) v. L. V, 559 stelt het vers van Vondel op hetzelfde kunststuk in
dit jaar.
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schen zijne Majesteit van Spanje, en de Staaten der Vereenigde
Neederlanden , in 't jaar 1648 , door order der WelEed. Eed.
Groot-achtbaare Heeren Burgemeesteren , t' Amsterdam op de
Markt vertoont zyn 1 ) (I , 579)
1648
Vreede tusschen Filippus de vierde , Koning van Spanje; en de
Staaten der vrye Neederlanden 2) (I, 89)
1648
Op het regenen in 't Vreedejaar (I, 26o) ..
1648
Toen 't Lijk van den Ed. Fleer Kasper Barlaeus, Professor
der Filozofie t' Amsterdam, in 't graf gezet wierdt (I, 718) . . 1648
Blyde inkomst van den Eed. Heer Geer aar d t B i k k e r, Slotvooghdt en Drost van Muide, enz. (I, 587) . . . . .
1649
Britanje aan Euroope, toen Koning Karel d' E e r s t e vermoordt , enz. (f , 231)
1649
Doodt van Tessels cha Roemer Visschers (I, 665)
1649
Aan de Ed. Heeren B u r g e m e e s t e r e n, En regeerders der
Stadt Amsterdam, Toen ze 't vertoonen van J. van V o n d e l's
„Salomon" met haar Ed. byzyn vereerden (I, 225)
165o
(Herstelling van de E. E. Heeren Bikkers, Burgemeesteren der
Stadt Amsterdam 3) . .
165o)
Goede Vrydagh of Christus Lyden: Met eenige Byvoegsels (I,
749) blijk. ondert.
165o
Uitvaart van den Ed. Heer Andries Bikker, Heer van Englenburg , enz. (I, 691)
1652
Zeekrygh tusschen de Staaten der vrye Neederlanden, En het Parlement van Engelandt (I , 299) blijk. ondert.
1653
Aan den Ed. Gestr. Heer A r no ut Hooft, Ridder der Orde
van S. Michiel; dat by 't licht vergun aan de History geschree•

1) Afzonderlijk uitgekomen in dat jaar, twee malen. De 2de druk
is op de Haarlemsche Stadsbibliotheek.
2) In dat jaar twee malen gedrukt. De tweede druk is op de Haarlemsche Stadsbibliotheek.
3) Behalve dit is er nog een ander gedicht, waarover twijfel kan bestaan of het van de hand van V o s is. In een bundel van afzonderlijk
uitgegevene werken van V o s , op de Haarlemsche bibliotheek aanwezig,
komt voor: „Bruylofts tafelspel, vertoont door Cupido , Bacchus, Venus, Hymen , Wijn- en Bruyloft-goden , en Comus , de Bras-god.
Daer in die goden hun eigen en elkanders aerd en eigenschappen met
een byzondere geestigheyt en kluchtigheyt voorstellen. — t' Amsterdam,
Gedrukt by Jacob Lescaille," enz. 1647. De naam des schrijvers wordt
niet genoemd, maar het gedicht kan evenals de „Herstelling" hooren
tot die , welke V o s op lateren leeftijd negeerde blijkens de mededeeling van L e s c aille (zie blz. 8).
4) Afzonderlijk uitgekomen in dat jaar. Een exemplaar er van is op
de Haarlemsche bibliotheek.

yen door wijlen zijn Vaader P. C. H o o ft, Ridder, enz. Dvr000srt 11665544
van Muiden , enz. (I, 293)
Beschryving der vertooningen die, door last der Wel-Eed. Eed.
Heeren Burgemeesteren , op de Vreede tusschen Engelandt en
Neederlandt . . . vertoont zyn 1 ) (I, 6or)
1654
Brief aan J. V. V o n d e 1 (over den dans der engelen in den „Lucifer") (I, 651) . . . . .
Titelplaat voor J. v. V o n d e l's Treurspel van Lucifer ( I, 283) . 1654
Strydt tusschen de Doodt en Natuur, of Zeege der schilderkunst 2)
(I , 123)
1654
Blyde inkomst van den Wel-Edelen Gestrengen Heer Joan Hu id e k o o p e r, Ridder . . . . Gezant der Stadt Amsterdam aan
Zyne Keurvorstelyke Doorluchtigheit van Brandenburg h
(I, 215)
1655
Yvoore Kop , door zyn Keurvorstelyke Doorluchtigheidt van
Brandenburg gedreit , en aan den Ed. Heer Joan Hu id e k o o p e r, Ridder • . . . Gezant weegens Amsterdam , to
Berlyn vereert (I, 217)
1655
• 1655
Inwyding 'van het Stadhuis t' Amsterdam 3) (I, 333)
Vertooningen of schilderyen voor de Koningin Kristina van Zweeden (II, 186)
1656
IIuwelyk van den Ed. Heer Joan H u i d e k o o p e r, Ridder,
Scheepen der Stadt Amsterdam ; en Mejuffrouw S ofye K o e imans (I, 663)
1656
Vertooningen op 't Huwlijk van den E. Heer Joan H i n 1 o op e n J a k o b s z. Commissaris der Huwelijksche Za.ken , enz
En deE.Juffrouw Leonora Huidekoopers van Maarseveen (I, 676) . .....
1657
Beschrijving der Vertooningen op de Staatcywagens, die voor Hare
Doorluchtigheden Mevrouw de Keurvorstin van Br a n d e nbur g, en Mevronw haar Moeder de Princes Douariêre
van Oranje .... op de Markt vertoont zijn, enz. 4) (I, 613) 1659
Beschrijving der Vertooningen, die in de Schouwburg voor Hare
Doorluchtigheden Mevrouw de Keurvor s tin van Brandenburg, en Mevrouw haar Moeder de Princes D o u ar i ê r e van O r a n j e .... enz. vertoont zijn , enz. 5) (I , 623) 1659
1) Afzonderlijk uitgekomen. Zie „Catalogits van de Tractaten, enz.
van Isaak Meulman", n°. 3477.

2) Afzonderlijk verschenen in dat jaar. Die uitgave is op de Haarlemsche bibliotheek.
1) In dat jaar verschenen er twee drukken van. De 2de is op de
Haarlemsche bibliotheek.
4) Afzonderlijk verschenen; is op de Haarlemsche bibliotheek.
5) Eveneens.
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Barnsteene koffertje door Haare Keurvorstelyke Doorluchtigheidt
van Brandenburg aan Mejuffrouw Leonora Huidekoop ers van Ma s, rseveen, gemaalin van den Ed. Heer
Scheepen Joan Hinloop en, vereert (I, 222)
1659
Koffertje van Amber , door haare Keurvorstelyke Doorluchtigheidt
van Brandenburg, enz. aan Geertruidt Huidekoo1659
pers van Maarseveen, enz. (I, 257)
Beschryving van de Vertooning, die ik , op het aanmaanen van
J. v. V o n d e 1, in zijn spel van Jephta toestelde , enz
1659
Ontzet van Koppenhaven , onder 't beleit van den Ed. Gestr
Heer Jakob van Wassenaar, Ridder, enz. 1 ) (I, 489). 1659
Beschryving van de Vertooning op de Waterzeege in de Zondt ,
door den Baron van Wassenaar, L. Amiraal, enz. bevochten
(I, 612). .
1659
Lijk-Toorts van den E. Heer Mr. Jacob van der Burgh,
Eertijts Agent te Luik , en Geheimschrijver van de Ed. Ed
Gestr. Heeren , de Heeren Gezanten der Vereenighde Needer1659
landen op de Vredehandeling te Munster, enz. (I, 709)
Aan de Boom, die K a r el de t w e e d e, koning van GrootBritanje, enz., Na dat by zich een heele nacht , om zyn vyanden
te ontvluchten , in haar holle schors verschoolen hadt , veilig in
1660
't licht bracht, enz. (I , 206)
Aan Juffrou Anna ter Haar, met de vaarzen op d' of beeldingen van de Doorluchtigste Vorsten Karel de II, enz
1660
en zijn Majesteits Broeders (I , 298)
Vertooningen op de zeegeboogen voor de koning van Engelandt
1660
(II , 182) .
Beschrijving der Vertooningen op de Staatcywagens, die voor
Mevrouw Hare Koninglyke Hoogheit De Princes van
Oranj e, enz. en Haar zoon Zyn Hoogheit de Prins van
Or a n j e en N a s s o u, enz. door order van de Wel-Eed
Eed. Groot-achtbare Heeren Burgemeesteren . . . vertoont zijn,
1660
.
enz. 2) (I, 637) .....
Plicht-vaarzen aan Haar Hoogheit Mevrouw de Princes
Douariêre van Or anj e, toen Haar Doorluchtigheit my
met het goude beelt van Haar Gemaal Fr e e d e r i k He n.r ik Prins van Or anj e, enz. begenadigde (I, 271) . . . 1660
Beschryving der vertooningen , Die voor, in , en na 't Spel van
de Beleegering en 't Ontzet van Leid.en. , ti Amsterdam . . . ver1660
. •
toont zijn 3) (I, 627) ......... . . ..•
1) Hiervan verschenen twee afzonderlijke uitgaven , die beide op de
Haarlemsche bibliotheek zijn.
2) Afzonderlijk uitgekomen. Is te Haarlem aanwezig.
3) Hiervan zijn twee afzonderlijke uitgaven , waarvan de gene zonder
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Guide Kabinet der Schilderkunst van K o r n e 1 i s de B i e, enz.
(I , 241 )
1661
Traanen over de doodt van Haar Koninglyke Hoogheidt Mevrouw
Maria Stuart, Princes Douariêre van Oranje , enz. 1) (I, 695). 1661
Toen den manhaftigen Zeeheldt Jan van Kampen voor kommandeur naar de Straat, enz. (I, 230)
..... • • • • 1661
Doodt-Bazuin van den Eed. Gestr. Heer Joan H u i d e k o op e r,
1661
Ridder, enz. (I, 712) blijk. ondert
Aan Pynenburg , hofstce van de E. Heeren Jakob J a k o b s z
Hinloopen, enz, en Jan Jakobsz. Hinloopen,
Scheepen , enz. (I , 278)
1661
Huwelyk van den Eed. Heer Pieter de G r a a f, Ionkheer van
Zuidt-Polsbroek, en Mejuffer J a k o b a B i k k e r (I , 790
1662
Huwelyk van den Wel-Eedelen Heer Rob e r t Honiwood,
enz. en de Wel-Eedele Juffrouw M a r g a r e t e van Vloo sw y k (I, 799)
1662
Aan de Mejuffi-ouwen Tromp, Op de Bruiloft van den wel-eedeien
Heer Ritmeester Honiwood, enz. (I, 808) ..... . . . . . 1662
Vergrooting van Amsterdam 2) (I, 809)
1662
Huwlyk van David d' A b lin en de Ed. Mejuffer Geer truidt
Huidekooper van Maarseveen (II, 204) blijk. ond. 1662
Huwlyk van den Eed. Heer Mr. Herman van de Po 1, Geheimschryver t' Amsterdam, en de Eed. Mejuffer Br e c h j e Hooft
(II, 209) blijk. ondert
1663
Huwlyk van den Ed. Heer Nikolaas Listing, Meester in
beyde Rechten , en de Ed. Mejuffer Geer t r u i d t Spiegel
1663
(II, 216) blijk. ondert
Op 't afhouwen der boomen van de Ossen- en andere bygelege
Markten, enz. (II, 161)
1663
Aan den Eed. Heer Simon van Petkom, Heer van Nieuwegaarde, Rezedent van zijn Koninglijke Majesteit van Deenemarken , by zyn Kon. Majesteit van Groot-Britanje , enz. met
1663
mijn gedichten (II, 143).
Uitvaart van den Wel-Eed. Groot-achtbaren Heer Kornelis de
Graaf, Vryheer van Zuidt-polsbroek , enz. (II, 233). . . . . . 1663
Toen Maria V o s, mijn dochtertje , d' eerste steen van de
Schouburg , t' Amsterdam , leide , enz. (II , 89) blijk. ondert. . • 1664
jaartal. Ook is het nog afgedrukt in Tobias van D o m s e 1 a a r,
Beschrijving der sieraden , enz. , in 1682 en in 1729 uitgegeven.
1) Afzonderlijk verschenen. Te Haarlem aanwezig.
2) Kwam afzonderlijk uit. Daarenboven verscheen : „Vergrooting van
Amsterdam uit de Rymen van den Poeet Jan Vos, in rymelooze
reeden gestelt door H. F. Waterloo s. t' Amsterdam by Jac.
Lescaille, 1663."
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Op 't Weeshuis van d' arme vremdelingen t' Amsterdam, Ge1664
bouwt in 't jaar 1664 (II, 151)
Ter bruiloft van den E. Heer Joan Wuitiers en Mejuffer
1664
D e b o r a B a a k (II , 222) blijk. ondert
Ter bruiloft van den E. Heer Joan Hinloopen, OudtScheepen , enz. en Mejuffrouw Debora Baak (II, 225) blijk. ond. 1665
Ter bruiloft van den E. Gerrit S t a a t s en Juffrou Klemencia
1665
de Vries (II, 226) blijk. ondert
Ter bruiloft van den E. Heer Willem Bar tolotti van
den Heuvel, en Mejuffrouw Jacoba Sophia Huide1665
kooper van M a a r s e v e e n (II, 227) blijk. ondert
1665
Inwyding van de Schouburg (II, 77) ')
1665
Medea ; treurspel (II , I)
Den Eedelen Gestrengen Heer, K o n s t ant y n H u i g ens,
1665
Ridder, enz. (II , 135)
Kommerrust , hofstede van den Eed. Heer Mr. Joan U i t e n.boogaardt, ontfanger der gemeene Landts midde]en wegens
de Staaten van Hollant en Westfrieslandt , enz. (II, 91) . . . . 1665
Zeetocht van den Eed. Heer Joan de Wit, Heer van Heeken1665
dorp , enz. (II, 137)
Beschrijving der Vertooningen op d' inhuldiging van den Eed
Gestrengen Heer Nikolaas van Vloosvvyk, Ridder,
1666
enz.-... Slotvoogd en Drost van Muide, enz. (II , 593)
Op 't Drostschap van den Eed. Gestrengen Heer Nikolaas
1666
van V lo oswyk, Ridder, enz. (II , 197) . .
Scheepskroon der zeehelden van de vrye Neederlanden (II , 119). 1666
Ter bruiloft van den Eed. Heer Jakob de G r a a f, Jonkheer
van Zuidtpolsbroek , en Mejuffrouw Maria V e r do es (II ,
1666
230) blijk. ondert
Aan Zyn Keurvorstelyke Doorluchtigheidt , Zyn Hoogheidt de
Prins van Or a n j e, enz. , toen Haar d' Ed. Ed. Achtbaare
Heeren Burgemeesteren van Amsterdam de Nieuwe Schouwburg vertoonden (II , 5 34)
1666

1 ) Afzonderlijk uitgekomen in dat jaar. Een exemplaar er van is op
de Leidsche Bibliotheek van Letterkunde.
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Mar k, Andronikus, wat is 't?
Tit. Wie meentge, dat hier staat?
Mar k, 't Zijn Tamras zoons.
Tit. Gij mist
Mar k. Ik zweer 't zijn Thalnras zoons,
Tit. U w oogen zijn beneevelt.
1\1 ark. 'k Heb al haar doen gezien.
Tit. Zwijg, Markus, zwijg, gy reevelt:
't Zijn speelnoots van de Wraak.
Mar k. Ik heb de broeders zelt ,
Verzelschapt met hun moer , zien stappen
[naar 't gewelf.
Ret veinzen heett nu nit. weg met de pruik
[van slangen :
Weg met de duivelskleen , gy zijt althans
[gevangen.
'T i t. Wel Broeders! weI hoe dus ! ver[vormt u- n u in vier
Of in een waterstroom, of in een wilde stier;
Kont gy u zelleven verwisselen in winden,
En laat gy u althans van menschen han[den binden?
D e In. W) bidden lijfs gena,

vas.

BIJLAGE II').
Tit usA n d ron. Ja warlich jhr sollet
mir solche willkommene Gaste seyn, wie
ich nimrnermehr gehabt. Holla Soldaten,
kommet eilends herausser. (KomnZe1t jkrer
tween herausser],
Kompt hie, und haltet mir diese beyde
steiff und feste. Nun jhr ehrvergessene und
morder liche Schelme, meynt jhr dass ich
so gar von sinnen kommen bin, dass ich
euch nicht kennen solte.
(Ziehet jhn die kappe V01Jt Anges{chte.)
Seyd jhr nicht der Keyserinnen Sohne uncl
meynet mich verratherisch umb mein Leben
zu bringen. Aber jetzl habe ich , woran
ich mich rechnen kan, bringt mir da
alssbald ewer ein, ein scharffes Scheermesser und ein Schlacht Tuch herausser,
Ja jetzt hab ich ein hcimlicher Rath bey
mir erdacht, worin ich aIle m eine Feinde
fangen wiI, und meinen Muth wiederumb
genugsam an sie kuhlen ,
(Jetzt kit1Jpt einer, bringet jhlll eirs
scharifer Scheer-messer und Schlacht Tuch,
er 11zacht das Tuch tt1nb, gleich als zoenr:
er schlachten will.)

DUITSCRE BEWERKIN'G.

1) Dit is eene vergelijking van een gedeelte van Sc. 2 der sde Acte van de "Titus Andronicus", een stuk van 't 4de bedrijf
van de "Aran" (vgl. I, blz, 78) en een deel van den "Actus Septimus" van de "sehr klagliche T rag 0 e d i a von Tit 0
And ron i c 0 und der hoifertigen Kayserin"
Thamora is verkleed met hare zonen bij Titus gekomen, en deze worden na haar
vertrek gevangen genomen en gedood,

What's your will?
Know you these two?
Th' empress' sons,
them, Chiron and Demetrius.
Fye, Publius , fye! thou art too much
[deceiv'd;
The one is Murder, Rape is the other's name:
And therefore bind them, gentle Publius ;
Caius, and Valentine, lay hands on them :
Oft have you heard me wish for such an hour,
And now Ifind it; therefore bind them sure;
And stop their mouths , if they begin to cry.
(Exit Tit u s. - Pub 1 ius, etc. lay hold
on Chi ron and D e met r ius )
Chi. Villains, forbear; we are the em[press' sons.
Pub. And therefore do we what we are
[commanded,
Stop close their mouths, let them not speak
[a word;
Is he shure bound? look, that you bind him
.
[fast.
(Reenter Tit usA n d ron i c us, with
IJ a v i n i a; she bearing a bason, and he
a knife.)

Pub.
T i t.
Pub.
I take
Tit.

SIIAKESPEARE.

Come,

come, Lavinia: look; thy
[foes are bound; Sirs, stop their mouths, let them not speak
[to me;
But let them hear what fearful words I utter.
o villains, Chiron and Demetrius!
Here stands the spring whom you have
[stairi'd with mud;
This goodly summer with your winter mix'd ,
You kill'd her husband; and, for that vile
[fault,
Two of her brothers were condemned to death:
My hand cnt off, and made a merry jest:
Both her sweet hands, her tongue, and
[that, more dear
Than hands or tongue, her spotless chastity,
Inhuman traitors, you cons train'd and fore' d.
What would you say, if I should let you speak?
Villains, for shame you could not beg for
[grace.
Hark, wretches , how I mean to martyr you.
This one hand yet is left to cut your throats;
Whilst that Lavinia 'tween her stumps doth
[hold
The bason, that receives your guilty blood.
Yon know, your mother means to feast
[with me,
And calls herself, Revenge, and thinks me
[mad, Hark, \ villains ; I will grind your bones to
[dust,

Ti t.

J

T'I t, Toen Rozelijna badt,
Wie heeft met Rozelijn medogentheid t gehadt?
Dies zal ik u de neus flux uit uw' aanzicht
[bijten,
En al wat manlyk is van uwe lichaarn rijten,
En stroopen u de huidt, al leevendig, van
['t lijf,
En steeken u aan 't spit; en schaffen 't hel[sche wijf's
Uw godvergete moer , de gaargebraden
[sehinken:

I·

Gehe auch gesehwinde hin, und hole
ein Gefass.
(Gehet hin.)
Und du korn mit demselben Morder ,
den du hast, hieher und halte jhm seine
Gurgel heruber , dass ieh sie kan absehneiden.
(Bringt Gefiiss.)
Und du korn du hie mit deinem Gefass ,
halt es jhme unter die Gurgel, und fange
alles Blut darein.
(Der eiteste Bruder wird erstlich heritbe;
gehalten, er wil reden , aber sie haltell
jhl1l das Maul zu,
Titus schneidet jhnz.
die Gurgel halb abe. Das Blut 'rennet hz
das Gefiiss, legen jhl11 da das Blut aussgerennet , todt an die Erden.)
Nun kom du ander aueh heran.
(Helt jhnz eben so die Gurgel heriioer:
Er weigert sich heftig zu Tode, wil r eden,
aber sie halten jhnz das Maul zu , Titus
schneidet jhnz die Gurgel, das Blut wird
aufgefangen, danach tot an die Erde1t
gelegt.)
Nun habe ich jhnen die Gurgel beyde
halb abgesehnitten, was ich abel' nun geschlaehtet, daruber wil ieh seIber Koch
seyn, die Haupter wil ieh gar klein zuhacken , und sie in Pasteten baeken,
worauff ieh denn den Keyser sampt jhrer
Mutter zu gaste bitten wil , und alssbald
ein Friedcs Boten nach dem Keyser
schicken, jhr abel' nempt alssbald die

And with your blood and it, I'll make a paste;
And of the paste a coffin I wi! rear,
And make two pasties of your shameful heads;
And bid that strumpet, your unhallow 'd dam,
Like to the earth, swellow her own increase.
This is the feast that I have bid her to,
And this the banquet she shall surfeit on;
For worse than Philomel you us'd my
[daughter,
And worse than Progne I will be reveng'd :
And now prepare your throats. - Lavinia,
(He cuts their throats.)
[come,
Receive the blood: and, when that they
.
[are dead,
Let me go grind their bones to powder small,
And with this hateful liquor temper it;
And in that paste let their vile heads be bak'd.
Come, come, be everyone officious
To make this banquet; which I wish nlayprove
More stern and bloody than the Centaurs'
[feast.
So, now b ring them in, for I wil play the
[cook,
And see them ready 'gainst their mother
[comes.
(E.xeunt, bearing the dead bodies.)

En geeven haa r uw' bloedt, met wijn door[mengt, te drinken •
Qui r. Wy zijn , door Arans raadt, tot
[deze fout gebrocht.
Tit. 't Was uw vervloekte lust, die 't
[schelmstuk heeft gewrocht.
Mar k, N u broeder vaar maar voort, de
[tijd lijdt nu geen rekken:
Of treedt gy aarzeling?
Tit. Komt herwaarts met een bekken,
Hier Rozelijn, kom hier, wreck u van 't
[schellemstuk ,
Terwijl ik met dit lues de wreede borst opruk.
Hoe staatge dus? wat is 't? ontbreekt het
[u aan handen?
Scheur Quiro 't middelrif, met uw' be[bloede tanden,
Uit d' opgesnede borst, uw' ramp heeft u
[verplicht.
Daar , spuw 't moordadig hart in's moor[ders aangezicht.
Voort, voort Demetrius, men zal u als uw'
[broeder,
Door Titus mes geslacht, doen schaffen
[voor uw' Moeder.
Daar leit het ingewandt, bedooven in het
[bloedt,
Dat tegens Titus huis zoo schendig heeft
[gewoedt,

Corper , und bringet sie mir in die Kitchen.
( Gehet Itinein. Bringe1t die Corpe r weg).

BIJLAGE III

„OP DE AMSTERDAMSE VERTOONIN GEN VAN DEN GROOTEN POEET JAN
VOS. TOT AMSTERDAM. UIT DE BOEKWINKEL VAN IAN VAN
DUISBERG. I

bbo 7 ' 1).

DEN HERDOOPTEN IAN VOS.
De naam komt dikwils met de zaken over een:
Maar heeft ook in Ian Vos dat spreekwoordt plaas ? o neen.
Hoe neen ? die man die lucent nochtans dat zijns gelijken
De beste Vossen ver in gaauwheid overkijken :
En 't schijnt ook dat die naam zijn diefze gulzigheicl
Niet al te qualijk past; maar Vrienden recht gezeid ,
Der Vossen eéle naam en kan geen vlegels lij'en :
Tan is te beestig lomp in al zijn dieverijen.
Tan, dat zouw konnen gaan, hij is tog Tans genoeg ,
Tan 7ansen, "'an, een bloed die uit den Ezels ploeg
Van lamme Poezij , door kermis pronk van vaarzen ,
Heel Amsterdam stoffeert met wisjens voor 'er naarzen.
Dock Tan is niet genoeg, de bijnaam maakt den Man.
Wel schrijft hem dan Tan Vod, dewijl hij weifflen kan.
En , door gemunte gunst zich latende bekooren ,
Om zwaaijen na de wint als 't haantje van den tooren ;
Zoo hecft juist door die naam het spreekwoord in hem plaats.
Waarom tog is Tan Vod eerst Prins en dan weer Stoats?
Dan weer Prins? dan Roijaals? voor 't ei gints , bier voor 't kuiken?
Om dat hij als een vod hem laat om 't gelt misbruiken :
Hij wil met alle kracht het spreekwoord zij gemeen;
De naam komt dikwils met de zaken over een.

I) Ilc vond een exemplaar in eene verzameling van pamfletten op de
Groningsche bibliotheek. Het stuk is een weinig gehavend , zoodat een
paar halve regels gemist worden. Omdat het pamflet vrij zeldzaam is ,
en eene staalkaart oplevert van wat V o s zoo al naar het hoofd werd
geslingerd, deel ik het bier mede.
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DELVENAARS BEROUW ,
OVER ' T BEZICHTIGEN VAN DE ACHTIEN STAATCIJ WAGENS
T ' AMSTERDAM.

Wat's loon (dus vraagt een Delvenaar)
Van d' Amsterdanzse huichelaar?
Die achtien wagens vol kon proppen.,
Met ijdle zin en stomme poppen ,
Die hij tot eer van Wilhems Zoon ,
En Karels dochter bracht ten toon.
d' Onwijze, die verstand ontberen,
Die komen hem voor gaauw te eeren;
Maar wijze oordeelen, met reen ,
De toestel dier en 't werkje kleen.
Ia dat mijn reis mij komt te rouwen,
Want 't is niet waardig om t' aanschouwen ;
Dat bleek aan Wilhems bedgenoot,
Die al zijn werk de rugge boot.
Ia kon haar naauw van tranen houwen,
Toen zij haar Vader quam t' aanschouwen ,
Op 't /kfoordschavot, die, door de illoort ,
Op 't blok ellen& g is versmoort.
Dit komt dien zottebol vertooncn ,
In schijn van eer om haar te hoonen.
En 't overschot wat was het doch ?
schilderijen
Melk , of Zog ,
't Begin en 't end al temerijen.
Belachelijk in oog en oor.
Maar vaarzeroover , rechten door ,
Indien gij weer wilt wagens maken ,
(Daarom u niemand komt te laken)
Zoo gaat daar zellef zitten op ,
En laat ladunkentheid den top ,
Van uwe Stacijkoets bekleden;
Uw hooft gekroond met rijm en reden
En regelen die gij van hooft,
En andre steelswijs hebt gerooft.
Laat vriendschap uit uw lippen vloeijen ,
De haat en nijt in 't hert niet groeijen.
Arglistigheid en veinserij ,
Bekleên uw slinke en rechte zij ,
Wilt met uw voet een anders eere ,
Van braver geesten laag verneeren,
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Praalt met den teugel in uw hand,
Waar op met lett'ren is geplant;
d' Uitstekenste in Poezije
Moet zwichten voor min rijmerijen.
Zoo roept dan ijder een , aanschouwende dit Beeld :
Hij kent zich zelfs en heeft zich zelven afgebeeld.

DEN VERMAARDEN POtET

JAN VOS ,
RYDENDE TE PAART

Voor de Amstera'anzsc staatciwagens.
Het scheen geen hooverdij doen Tan te paart quam rijden,
Voor d' eerste Stacikar , daar Nederlant op zat ,
Want in zijn angezicht bespeurdemen het lijden
Van een die is gedoemt ter galg , of op een rat;
Zijn mantel hing gelijk de mantel van Sint Maarten ,
Die op zijn Ezel rijt en milt zijn gaven deelt,
Wanneer de jeucht hem vleit, om zuiker, letters , taarten;
En noch roept Tijs ; hij heeft den Rodemont gespeelt.
Want, zeit hij , om dien aart noch klaarder te doen blijken,
Schoon dat hij nedrig scheen en slechjes in den dos ,
Reet hij voor uit , om dat hem ijder aan zou kiiken ,
En zeggen : dat's die Man en "uikpoeet Tan Vos.
Michiel zeid; waarom was hij dan zoo droef van wezen ?
Een die het heeft na wensch is trots en blij van aart ;
Want nzoort , bederf en wraak die waren weer verrezen ,
Voorzichtigkeid en trouw en eendracht t'zaam gepaart;
En Mayors en yupijn, Minerva en Diana,
En Ceris , Backus , Pan, Apollo met zijn stoet ,
En Velt en Watergan, y'achtnimfen en Silvanen,
Met al dat woelend' en verwarrende gebroet.
't Was al bij een wat dat die sneegaart ooit verdichten ,
zoo scheen hij droevig zeg ik noch.
weet , die faalden in zijn plichten ,
Zelfs tot de laatste .Kar , de Amsterdamse Koch.
Of heeft haar hoogheid hem , als d' andere , niet beschonken ?
Om dat hij haar de Bijl zoo bloedig heeft vertoont ;
Die door haar Vaders nek moortdadig wierd geklonken ,
En dat hij haar hier in onwetend heeft gehoont.
Neen plomplaart ; zeit Matthijs , hoe kon dien baas toe weten ,
Of zij hem ook , hier na , niet licht beschenken zouw ?
(Maar niet met Wilhems beeld aan een vergulde keten)
S'is al te braaf van aart , die hooggeboren Vrouw.
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En acht Been vleijerij van die haar eertijds hoonden,
Zij ziet door 't veinzen heen, vergeet nooit smaat zoo ras,
Doen hij zich als een leeuw op Frederikx zoon betoonden ,
En riep; dat hij , zoo jong, al t' out gestorven was I).
Michiel , wil ik u eens het rechte pit ontdekken,
Waarom dat Tan zoo stuurs en bang en droevig zag,
(Ik weet het zal hem doch nooit tot zijn schd. verstrekken,
Want al voor lang brocht hij zijn inborst voor den dag.)
't Is dan, dat hij tot lof van Wilhem op most zingen;
Dit stak hem tegens 't hart en quelde zijnen geest,
„Want vrees voor ongunst kan een weerhaans tong bedwingen,
En 's Prinsen lof heeft Tans bedroeft gelaat geweest.
Veniain Aro Laude.
of
En Ian is noit in 't hert een Princeman geweest.

1 ) De dichter van dit vers houdt blijkens dezen reg_d V o s voor den
vervaardiger der „Herstelling van de E. E. Heeren B i k k e r s."

-02,66\.9a}
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NALEZING.
Blz. 24 en Noot. Even v6Or bet uitbreken van den tachtigjarigen
oorlog leefde er in de Zuidelijke Nederlanden een Franciscaner monnik ,
Cornelis Adriaensen geheeten, die in de wandeling broer
Cornelis werd genoemd. Zijn heftig optreden tegen de ketters en
ook tegen geloofsgenooten , zijne ruwe taal tegen de overheden berokkenden hem wel vele onaangenaamheden , maar maakten zijn naam
tevens bekend. Vgl. over hem Brandt's „Hi storie der Reformatie" ,
1671, I , blz. 501 en 508, en Prof. L. G. Visscher, „Beknopte
geschiedenis der Nederl. letterk.", 1851, II, blz. 17. Hij werd in 1521
te Dordtrecht geboren en stierf in 1581 te Brugge. P els spreekt in
zijn „Gebruik en Misbruik des Tooneels" (t. a. p. , blz. io) van een
H e e r o o m Knelis, en doelt misschien dus op denzelfden persoon.
Het is niet omnogelijk, dat in het puntdichtje van V o s deze C o rnelis Adriaensen wordt bedoeld, al valt 's mans bloeitijd ook
eene eeuw vOOr V o s en al was de laatste zeker geen uitstekend beoefenaar der geschiedenis. Nemen wij dat aan, dan slaat op b r o e r
Knells het „schelden op de Scheldt" en het „wraakt zijn vyanden" ,
ill. de ketters, terwijl met Teeling de predikant Joannes T e cling bedoeld wordt, die wegens verzet tegen de overheid nit de stad
Utrecht werd gezet. De bekende Maximiliaan Teeling zou
dan in ons grafschriftje niet zijn gehekeld.
Blz. 51, Noot 1. De opgaven van Cohn in „the Athenaeum" van
4 Jan. 1851, blz. 22 , door mij meegedeeld , blijken minder juist te
zijn. De Fransche schrijver Campistron (geb. 1656, t 1723), ook
wel verkeerd C a p i s t r o n genoemd. , schreef een treurspel „Andronic" ,
waarin dezelfde stof wordt behandeld als in de „Maria Stuart" van
Schille r. Van dat stuk bestaan twee Nederlandsche vertalingen,
die den titel „Andronicus" dragen. De eene is van M. de S w a e n
(waarschijnlijk geboren in 1654; vgl. over hem „Belgisch Museum",
IX, blz. 392-414) , en werd in 1700 te Puinkerken uitgegeven. De
andere is van F. van Steenw ij k, J u n. (t 1788), den vriend en
leerling van Feitam a. Zij zag in 1741 te Amsterdam het licht.
Deze jaartallen bewijzen voldoende, dat noch het Fransche treurspel ,
noch de vertalingen met den „Fran en Titus" in verband staan.
Blz. 92. Puntdicht 274, Aan G. T., is misschien wel gericht tegen
Gansneb T e n g n a g e 1, van wien in 1643 verscheen „Het leven
van Konstance, waer of volght het tooneelspel: de Spaensche heidin" en
in 1652 de klucht „Frik in 't veurhuys".

THESES.
I.
Soph. Oed. Tyr. , vs. 987 :
IO. vai ,ur,i, ,ccayocg y'eSso3aXichq ci rorpr3q Triyot.
01. acayaq, zdvirict'.

Lege: Az g y' c'opar),u(x (rot et ,uayoc.

II.
Plato , Sympos. 189 :
TC;(1.1?J yap Efiai4 frOC6CTOtTO , E 7ldt3Y7 Ot.LTy 'Z'll ItTOC,O,UY It ro9ivzygoc.

Lege: oclirfj.

III.
Ibid. 212 E :
iy(;) yap

701, co6mxt, x.,9-q ,cau cLx orc5q .7q7EVOI,C)111 OCCCntia'S'OCt ,

1,51, N VIM) .71- i T:C1 X,ESOZAS:" EXW2) Tag rouvixq, 71)1 1,t7r6 71. q 4.6-97q
g epar,q

Tip rob' cro(ocorirv) g li 3?,)(2A(G-702) 146TOCAip, id(2) thrco

°ill-6)T( , all0C3;;CTO).

Pro Uzi EtTCO cLrcoo-i legendum estsoa r 5;1 Too; oidrwai.
IV.

Liv. II , 46 , 7 :
dii impetrabunt , per quos iuravere. et nos , ut decet
proceres , ut Fabio nomine est dignum , pugnando potius
quam adhortando accendamus militum animos.
Pro et lege at.
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V.
Ibid. IV , 2 , 9 :
certum habere maiores quoque , si divinassent concedendo omnia non mitiorem in se plebem sed asperiorem
alia ex aliis iniquiora postulando , cum prima impetrasset , futuram , prima quamlibet dimicationem subituros
fuisse potius , quam eas loges sibi imponi paterentur.
Expunge vocem prima.
VI.
Cic. Verr. IV , 3 , 6 :
non ablata ex urbibus sociorum. atque amicorum quadridui causa per simulationem aedilitatis domum deinde
atque ad suas villas auferebant.
Legatur : non allata.
VII.
Ibid. IV, 49, 109 :
ex aere fuit quoa'dam modica amplitudine ac singulari
opere , cum facibus , perantiquum , omnium illorum , quae
sunt in eo fano , multo antiquissimuni.
Lege : quondam.
VIII.
Ten onrechte is de zelfmoord van Isocrates aan zijne
smart over het verlies der Grieksche onafhankelijkheid
toegeschreven.
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IX.
Dat vele ambtenaren te Athene bij het lot werden
gekozen , was meer in het nadeel dan in het voordeel
der absolute democratie.
X.
Aspasia was waarschijnlijk Beene hetaere.
XI.
Door de handige wijze , waarop Cromwell partij wist
te trekken van onze binnenlandsche verdeeldheden , heeft
hij de Witt doen toestemmen in de Acte van Seclusie.
XII.
Ten onrechte zegt Dr. W. L. van Helten („brie
kluchtspelen der 17e eeuw” , 1871 , blz. VII), dat Focquenbroch waarschijnlijk in 1695 is crestorven.
b
dood valt v66r of in het jaar

Zijn

1675.

XIII.

De berijmde „Schijnheiligh", die onder de werken
van Brederoo is opgenomen , is van de hand van Joost
Baak , den zwager van Hooft.
XIV.
Het treurspel van Paffenrode „ Willem van Arkel"
is geheel ontleend aan Kemp's

werk „Leven der Door-

luchti ge Heeren van Arkel, ende Yaar-Beschrijving
der Stad Gorinchem", enz.
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XV.
Lorreinen A I vs. 704 vgl. :
Want hi moot einmer sijn haer man,
Wedert mi lieft oft leet ,
leze men lief si.
XVI.
Lorreinen A I vs. 746 vlgg. :
Gelloen ende vernam dat ,
Dat die keyser Constantyn
Van Grieken soude den sone syn
Leone gerne huwen soude.
Gelloen sende derwaert houde.
De beide laatste regels zijn bedorven. Men leze :
Leone gerne huwen doen.
Derwaert sende doe Gelloen.
XVII.
Lorreinen A I vs. 883 vlgg.:
Otte seide: Wat meindi , vrouwe ?
Haddi mi geweest getrouwe
Ende niet Yoens wille gedaen,
Ic hebbe sulke dinc nu angaen ,
Die ic node hadde anevaen.
De beide . laatste regels moeten aldus worden gelezen :
In hadde sulke dinc niet angaen,
Die ic node hebbe anevaen.
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XVIII.
De dramatische bewerking der Faustsage door Marlowe heeft sporen nagelaten in het Duitsche Puppen.

spiel van den Faust.
XIX.
Zeer terecht schrijft Macaulay („History of England
Tauchnitz", I , 393) de onzedelijke strekking der Engelsche letterkunde van de restauratie toe aan de reactie van het tijdperk der puriteinsche overheersching.
XX.
Voorstelling van ruimte is empirisch verklaarkaar.
XXI.
Het geweten is enkel een prikkel tot zedelijkheid ,
Been toetssteen van goed en kwaad.
XXII.
Plato heeft nooit bcdoeld , dat de ideeen op dezelfde
wijze als de dingen zouden bestaan.

